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รายงานผลการดำเนินงานดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป พ.ศ. 2555 น้ี เปนรายงานเลมท่ี 3 
ของมหาวิทยาลัย รายงานฯ เลมแรกเปนการรวบรวมผลการดำเนินงานฯ 
ดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ระหวางป 2548-2552 เลมท่ี 2 รวบรวม 
ผลงานฯ ระหวางป 2553-2554 และในปตอๆ ไป จะทำการรวบรวมนำเสนอ 
ผลการดำเนินการปตอป รายงานฉบับน้ีจัดทำโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทางดานการสนับสนุนและขับเคล่ือนงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาประกอบ 
ไปดวย สำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยเคร่ืองมือ 
วิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันท่ีมีภารกิจประสานการวิจัย 
รายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
สถาบัน และพัฒนานวัตกรรมยางพารา สถาบันวิจัยระบบพลังงานและ
สถาบันฮาลาล เปนตน

รายงานฉบับน้ี นำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาท้ังหมดของมหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร เชน บุคลากรและผลงานเดนดานการวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากสถาบันและ 
หนวยงานตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนานักวิจัย ระบบสนับสนุน 
การวิจัย การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย ความกาวหนาของโครงการในพระราชดำริ เปนตน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติมี ปณิธานท่ีจะสราง 
ผลงานท่ีมีคุณคาและมีความลุมลึกในเชิงวิชาการ จนนำไปสูการใชประโยชนในดานตางๆ ซ่ึงไดนำเสนอ 
ในรายงานฉบับน้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตระหนัก ถึงความคาดหวังสูงจากสังคม และเปนหนาท่ีของ 
มหาวิทยาลัยท่ีจะทำงานท่ีตอบสนองความคาดหวังและความตองการเหลาน้ัน ผลการดำเนินงานทาง
ดานวิจัยและบัณฑิตศึกษาในรายงาน ป 2555 เปนเพียงสวนหน่ึงของบทบาทมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี
ยังมีผลงานอีกหลายดานท่ีมหาวิทยาลัยไดดำเนินการและมีผลท่ีเปนท่ีประจักษชัด ซ่ึงสามารถศึกษาได
ในรายงานท่ีเก่ียวของ

ขอขอบคุณนักวิจัย และนักศึกษาทุกทาน ท่ีรวมกันสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคาในนาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และขอบคุณทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ีรวมกันผลักดันใหงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนท่ีประจักษตอสังคม ขอบคุณครับ
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1  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

1.1 ÃÒ§ÇÑÅÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

¡. ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´ÑºªÒμÔ

 1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ
 1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2555 
จำนวน 1 รางวัล

¼Å§Ò¹à´‹¹

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2555 
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

  1.2 รางวลัผลงานวจิยั ประจำป 2555  ซึง่บคุลากร 
ของ ม.อ. เปนนักวิจัยหลัก จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรคและคณะ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ไดรับรางวัลระดับดีสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 
และคณติศาสตร ผลงานเรือ่ง “อทิธิพลของ ชนดิและปรมิาณ 
น้ำมัน สารตัวเติมพอลิโพรไพลีนยางธรรมชาติและระบบ 
การวัลคาไนเซชันตอสมบัติของเทอรโมพลาสติกอิลาส-
โตเมอร จากการเบลนดยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน”

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  คณะรัฐศาสตร  
 ไดรับรางวัลระดับดี สาขารัฐศาสตรและรัฐประ-
ศาสนศาสตร ผลงานเรื่อง “การศึกษาวิจัยประเมินผล 

1

������������������_������������2555.indd   6 8/6/13   9:19 AM
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2 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

กระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาน- 
การณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตอการจัดการและการแก
ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ. 
2552” และ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของศนูยปฏบิตักิารสำนกังานตำรวจแหง
ชาติสวนหนา/ศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาค
ใตและกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต. และ กกล.
ตำรวจ) ป พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)”

 1.4 รางวลัผลงานประดษิฐคดิคน ประจำป 2555  
จำนวน 2 รางวัล ไดแก

 รางวัลระดับดีเดน
 1) ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคา
ประหยัด” 

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ และคณะ  คณะศึกษาศาสตร  
 ไดรับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา ผลงานเรื่อง 
“ประสิทธิผลการใหการปรึกษากลุมผสมผสานในการลด
การพัฒนาอาการที่มีผลเสียตอสุขภาพจิตของตำรวจที่

ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดยะลา ระหวางเหตุการณความ 
ไมสงบ” 

 1.3 รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2555
   ซึ่งบุคลากรของ ม.อ. เปนนักวิจัยรวม จำนวน 2 
รางวัล ดังนี้
 1) ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดรบัรางวลัระดบัดี สาขาเกษตรศาสตรและชวีวิทยา   
ผลงานเรือ่ง “การลดฮสิทามนีในนำ้ปลาโดยวธิทีางชวีภาพ
ดวยเซลลจุลินทรียอาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของ
เอนไซม ฮีสทามีนดีไฮโดรจีเนส”
 2) รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ, ผศ.ปรัตถ พรหมมี 
และ ผศ.ปรญิญา เฉิดโฉม คณะเศรษฐศาสตรไดรับรางวัล 
ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร  ผลงานเรื่อง “เศรษฐกิจสมดุล 
ใหม ความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมสูการ 
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน”

โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา 
 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
 ดร.จงดี ธรรมเขต 
 นายโอภาส บุญเกิด
 Professor Dr.Seamus Higson
 Dr.Frank Davis
 (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)

  รางวัลระดับดี
 2) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาควอตซคริสตัลไมโคร
บาลานซเซ็นเซอร สำหรับตรวจโปรตีนกอแพรับเบอร
อีลองเกชั่น แฟกเตอร โดยการใชเทคนิคพิมพประทับ
โมเลกุล” 

3  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

โดย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
 Professor Dr.Franz Ludwig Dickert
 ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
 ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
 นายชลทิต สนธิเมือง
 (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)

 1.5 รางวัลวิทยานิพนธ ประจำป 2555

  วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบ
เครอืขายเซน็เซอรไรสาย” โดย ดร.เพช็รตัน สรุยิะไชย  คณะ 
วิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร

 2. รางวัลทะกุจิ ประจำป 2554 (เขารับรางวัล
ป 2555)
 รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร ไดรับ 
รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน ประจำป 2554 ของ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย ผลงานที่ไดรับ 
รางวัลคือ “อินเตอรดิจิเตทคาแปซิแทนตไบโอเซ็นเซอร
และควอตซคริสตัลไมโครบาลานซเซ็นเซอร สำหรับตรวจ
โปรตีนกอแพจากยางพาราโดยการใชเทคนิคพิมพประทับ
โมเลกุลบนพอลิเมอร” 

 3. รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจำป 2555

Young Technologist Award) จากมูลนิธิสงเสริมวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ โดยรางวัลนี้
จะมอบใหกับนักวิจัยรุนใหมที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนา
ทางเทคโนโลยทีีเ่ปนทีป่ระจกัษถงึศกัยภาพ  และความทุมเท 
ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยว
ชาญใหเกิดประโยชนในวงกวาง 

 4. รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2554 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (เขารับรางวัลป 2555)

 ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่ง 
แวดลอม และ ผอ.สถานวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
อันดามัน (ANED) ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ไดรับคัดเลือกให
รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจำป 2555 (2012 

 ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร 
ไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหา-

วิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ใหไดรับรางวัลรางวัล
อาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2554 สาขาวิทยาศาสตร 
สุขภาพ

 5. รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล 
ที อี คิว (TEQ Award) ประจำป 2555
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โดย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
 Professor Dr.Franz Ludwig Dickert
 ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
 ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
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 1.5 รางวัลวิทยานิพนธ ประจำป 2555

  วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบ
เครอืขายเซน็เซอรไรสาย” โดย ดร.เพช็รตัน สรุยิะไชย  คณะ 
วิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร

 2. รางวัลทะกุจิ ประจำป 2554 (เขารับรางวัล
ป 2555)
 รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร ไดรับ 
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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย ผลงานที่ไดรับ 
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โมเลกุลบนพอลิเมอร” 

 3. รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจำป 2555
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 ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่ง 
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อาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2554 สาขาวิทยาศาสตร 
สุขภาพ

 5. รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล 
ที อี คิว (TEQ Award) ประจำป 2555
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 นายไมตรี นวลพลบั คณะวทิยาศาสตร ไดรบัรางวลั 
พนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล ที อี คิว (TEQ 
Award) ประจำป 2555 จากคณะกรรมการแหงชาติเพื่อ
พัฒนางานเลี้ยงสัตวและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 6. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร 
สูความเปนเลิศ” 
 จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ 
สือ่สารและโทรคมนาคม วฒุสิภา โดยใบประกาศ เกยีรตคิณุ 
นี้จะมอบใหกับบุคคล องคกรภาครัฐ และองคกรเอกชน 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนในการประดิษฐ คิดคน และนำ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชประกอบกิจกรรมหรือ
ประกอบกิจการจนกอใหเกิดรายไดทางเศรษฐกิจ และกอ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 1) ผลงานเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
ประมงและผลพลอยไดจากการแปรรูปสัตวน้ำ”  
 โดย  ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรม 
เกษตร
 2) ผลงานเรื่อง “สารสกัดยางพารา (Hb Extract): 
ผลิตภัณฑเวชสำอางจากเซรั่มยางพารา” 
 โดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล  คณะวิทยา-
ศาสตร 
 3) ผลงานเรือ่ง “วงจรรวมพลงังานคลืน่สำหรบัระบบ 
สื่อสารเคลื่อนที่อนาคต” 
 โดย  รศ.ดร.มติรชยั จงเชีย่วชำนาญ  คณะวศิวกรรม- 
ศาสตร 

4) ผลงานเรื่อง “การประยุกตใชพอลิเมอรจากยาง 
ธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง” 

โดย  ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน พิชญากร และคณะ  คณะ 
เภสัชศาสตร 

5) ผลงานเรื่อง “การจัดการภัยพิบัติ” 
โดย  ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดลอม 

7. รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum 
Award” 

จากผลงานการจัดนิทรรศการในงานวันนำเสนอ 
ผลงานวจิยัแหงชาต ิประจำป 2555 “Thailand Research 
Expo 2013” ออกแบบนิทรรศการโดย อ.ชาวดี งวนสน 
และ อ.โอปอร ชัยสงาพงษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มี
ผลงานจากนักวจิยัเกีย่วกับภยัพบิตัภิาคใต 8 ทาน ประกอบ 
ดวย รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท 
คณะวิศวกรรมศาสตร ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ผศ.ดร.
เสาวคนธ วัฒนจันทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.
ไตรภพ ผองสุวรรณ อ.เทิดทูน ดำรงคฤทธิมาตย คณะ
วิทยาศาสตร  ดร.สมพร ชวยอารีย คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี คณะเทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดลอม

8. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 (2555) “Thailand Innovation Award 
2012” 
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จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ จากผลงาน แอพพลิเคชันเครื่องดนตรี
ไทยสำหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก โดย ดร.
กษิดิ์กฤษณ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร

9. รางวัลชนะเลิศสุดยอดตนแบบนวัตกรรม
ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม (The Best of Innovative 
Inventor) 

12. รางวลัสดุยอดนวตักรรมประเภท INNO TREE  
จาก TRUE Inventor Award จากผลงานนวัตกรรม 
“มีดผาตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)” โดย 
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี  คณะแพทยศาสตร

จาก BRAND’S Gen จากผลงานเทาเทียมขยับได 
โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

10. รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตเพื่อน
อัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2555 

จากสมาคม วิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย โดย 
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อ.ชลิตา หิรัญสุข ดร.วฤทธิ์ 
วิชกูล และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

11. รางวัลของการประกวดนวัตกรรมการพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการ 
พึ่งพาตนเองและชุมชน 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จาก 
ผลงานวจิยัเรือ่ง “ชดุตรวจสอบสายพนัธุปาลม นำ้มนัอยาง 
รวดเร็วดวยเทคนิค LAMP” โดย ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา 
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ  น.ส.อลิษา หนักแกว  
นายศราวุธ วรรณพาต และ น.ส. ธนตพร พืชมงคล คณะ 
วิทยาศาสตร

13. รางวัล True Innovation Award 2012 
รางวัลชนะเลิศประเภท Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) 
จากบริษทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) จากผลงานเรือ่ง 
“มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง” โดย ผศ.นพ.
สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร

¢. ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษย 
และชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and Biosphere 
Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012 MAB 
Young Scientists Awards)
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9. รางวัลชนะเลิศสุดยอดตนแบบนวัตกรรม
ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม (The Best of Innovative 
Inventor) 

12. รางวลัสดุยอดนวตักรรมประเภท INNO TREE  
จาก TRUE Inventor Award จากผลงานนวัตกรรม 
“มีดผาตัดน้ิวล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)” โดย 
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี  คณะแพทยศาสตร

จาก BRAND’S Gen จากผลงานเทาเทียมขยับได 
โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

10. รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตเพื่อน
อัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2555 

จากสมาคม วิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย โดย 
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อ.ชลิตา หิรัญสุข ดร.วฤทธิ์ 
วิชกูล และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

11. รางวัลของการประกวดนวัตกรรมการพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการ 
พึ่งพาตนเองและชุมชน 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จาก 
ผลงานวจิยัเรือ่ง “ชดุตรวจสอบสายพนัธุปาลม นำ้มนัอยาง 
รวดเร็วดวยเทคนิค LAMP” โดย ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา 
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ  น.ส.อลิษา หนักแกว  
นายศราวุธ วรรณพาต และ น.ส. ธนตพร พืชมงคล คณะ 
วิทยาศาสตร

13. รางวัล True Innovation Award 2012 
รางวัลชนะเลิศประเภท Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) 
จากบริษทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) จากผลงานเรือ่ง 
“มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง” โดย ผศ.นพ.
สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร

¢. ÃÒ§ÇÑÅÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหมโครงการมนุษย 
และชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and Biosphere 
Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012 MAB 
Young Scientists Awards)
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 ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ หนวยวิจัยสาหรายและ 
หญาทะเล สถานวิจัยความหลากหลายของคาบสมุทรไทย 
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
โครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and 
Biosphere Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012 
MAB Young Scientists Awards)

 2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคม 
สงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

 ผลงานเรื่อง “อุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาท
ขอมือ (PSU-CTR)” ของ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ คณะ 
แพทยศาสตร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor 
Award Festival จาก Korea Invention News 
แหงสาธารณรัฐเกาหลี

 5. รางวัล Best Rookie จาก Student For-
mula SAE Competition of Japan
 โดย  ดร .วชรินทร  แกวอภิชัย  ผศ .ดร .ชยุต 
นันทดุสิต ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร

1.2  â¤Ã§¡ÒÃÇ Ô¨ÑÂà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 1. โครงการ “โครงการสงเสริมสาธิตการผลิต
กาซชีวภาพในสหกรณกองทุนสวนยางระยะที่ 1”

รศ.ดร.สเุมธ ไชยประพนัธ คณะวศิวกรรมศาสตร ได 
รับทุนสนับสนุนจากกองทุน เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง 
พลังงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน งบประมาณ 
สนับสนุน 13,134,415 บาท

โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสง
เสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในการ
จดัการนำ้เสยีและวัสดอิุนทรยีจากการผลติยางแผนรมควนั 

 ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอรมาดีไฮดราคา
ประหยัด” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสง
เสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Inven-
tion Promotion Association; KIPA) 
 
 3. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 
จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
 ผลงานเรื่อง “อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา 
และคณะ  คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
(Broze Medal) จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion As-
sociation; KIPA) 

 4. รางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor Award 
Festival แหงสาธารณรัฐเกาหลี

7  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

การใชกาซชวีภาพเปนพลงังานทดแทนในการผลติยางแผน
รมควัน เพื่อชวยลดตนทุนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตยาง
แผน ลดปญหาแมลง และกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชนโดย
รอบสหกรณ  ทั้งยังเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สูบรรยากาศ พรอมกันนี้ไดมีการสงเสริมการเรียนรูเพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทดแทนใหกับประชาชน
ผานกลุมสหกรณที่สามารถเปนศูนยเรียนรูของชุมชนได  
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 2. โครงการ “การพัฒนายุทธศาสตรสำหรับการ
ปลูกยางพาราของประเทศไทยดวยประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ”
 ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน คณะการจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป งบประมาณ 
สนับสนุน 540,650 บาท
 โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดขอมูลสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบทางสังคมในการปลูกยางพาราของประเทศไทย 
รวมถึงการไดทราบสภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2552-2556 สำหรับการปลูกยางพาราดวย 
SWOT analysis และแนวโนมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่นำไปสูความยั่งยืนของการปลูกยางพาราใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทำใหไดรับประโยชนในดานขอมูล
สภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนายางพาราสำหรับการ
ปลูกยางพารา พ.ศ. 2552-2556 จากการวิเคราะหดวย 
SWOT analysis และสามารถนำขอมูลยุทธศาสตรการ
ปลูกยางพาราอยางยั่งยืนของประเทศไทยมาประยุกตใช
กับการปลูกพืชอื่นๆ ได

  3.  โครงการ “แผนการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ: 
การคนหาสารตานจุลินทรียใหมและการลดการดื้อยา
สำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน”
  ศ.ดร.ศภุยางค วรวฒุคิณุชยั คณะวทิยาศาสตร ไดรบั 
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป  งบประมาณสนับสนุน 
1,950,000 บาท

  โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีเปาหมายที่จะขยาย
การศึกษาการบำบัดโรคและกลยุทธทางเภสัชจลนศาสตร
ในการรักษาโรคเขาดวยกัน ซึ่งสารลดการดื้อยาจากพืช
สมุนไพรไทยและสูตรสมุนไพรไทยเปนทางเลือกในการลด
อาการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
หลายขนาน ในการทดลองนี้ไดคิดคนสารตานจุลินทรีย
ชนิดใหมขึ้น และแยกสารที่มีประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาตขิองไทยซึง่ถอืเปนทางเลอืกใหมทีจ่ะใชผลิตภณัฑ
จากธรรมชาติในการปราบปรามกลไกการตานทานโรค
ของแบคทีเรียแกรมลบ

 4. โครงการ “การประเมินวอเตอรฟุตพริ้นทของ
ผลิตภัณฑปาลมน้ำมันไบโอดี เซล และผลิตภัณฑ 
ยางพารา”
 ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป 6 เดือน 
งบประมาณสนับสนุน 1,664,630 บาท
 โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนาขึ้นจากความรวมมือของ 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิคณะวศิวกรรมศาสตร 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร ม.เกษตรศาสตร เพื่อศึกษาวิธีการประเมินวอเตอร
ฟุตพริ้นทของอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ำมัน และ
ชีป้ระเดน็ทีเ่ปนสาระสำคญัคอื ลดการใชนำ้ สงเสรมิใหเกดิ 
การจัดการน้ำอยางมีคุณภาพกับโรงงานนำรอง

 5. โครงการ “การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซา
ในเชิงพาณิชย”
 รศ.ดร.รตันา สดดุ ีไดรบัทนุสนบัสนุนจากสำนกังาน 
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชนระยะเวลา 
ดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 3,215,800 บาท
 โครงการวิจัยเร่ืองดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา 
ชุดตรวจโรคทริสเตซาของพืชตระกูลสมในเชิงพาณิชย ซึ่ง
สามารถตรวจจำแนกเชือ้สายพันธุรนุแรง ใชงานงายและให
ผลภายในระยะเวลาอนัสัน้ เหมาะสำหรบัการตรวจโรคของ 
ตัวอยางจำนวนมาก ซึ่งจะชวยลดผลกระทบดานคุณภาพ
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 ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ หนวยวิจัยสาหรายและ 
หญาทะเล สถานวิจัยความหลากหลายของคาบสมุทรไทย 
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
โครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and 
Biosphere Programme: MAB) ประจำป 2555 (2012 
MAB Young Scientists Awards)

 2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคม 
สงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี

 ผลงานเรื่อง “อุปกรณผาตัดพังผืดรัดเสนประสาท
ขอมือ (PSU-CTR)” ของ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ คณะ 
แพทยศาสตร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor 
Award Festival จาก Korea Invention News 
แหงสาธารณรัฐเกาหลี

 5. รางวัล Best Rookie จาก Student For-
mula SAE Competition of Japan
 โดย  ดร .วชรินทร  แกวอภิชัย  ผศ .ดร .ชยุต 
นันทดุสิต ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร

1.2  â¤Ã§¡ÒÃÇ Ô¨ÑÂà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 1. โครงการ “โครงการสงเสริมสาธิตการผลิต
กาซชีวภาพในสหกรณกองทุนสวนยางระยะที่ 1”

รศ.ดร.สเุมธ ไชยประพนัธ คณะวศิวกรรมศาสตร ได 
รับทุนสนับสนุนจากกองทุน เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง 
พลังงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน งบประมาณ 
สนับสนุน 13,134,415 บาท

โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสง
เสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในการ
จดัการนำ้เสยีและวัสดอิุนทรยีจากการผลติยางแผนรมควนั 

 ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอรมาดีไฮดราคา
ประหยัด” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสง
เสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Inven-
tion Promotion Association; KIPA) 
 
 3. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 
จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี
 ผลงานเรื่อง “อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม” ของ รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา 
และคณะ  คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
(Broze Medal) จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหง
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion As-
sociation; KIPA) 

 4. รางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor Award 
Festival แหงสาธารณรัฐเกาหลี
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การใชกาซชวีภาพเปนพลงังานทดแทนในการผลติยางแผน
รมควัน เพื่อชวยลดตนทุนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตยาง
แผน ลดปญหาแมลง และกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชนโดย
รอบสหกรณ  ทั้งยังเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สูบรรยากาศ พรอมกันนี้ไดมีการสงเสริมการเรียนรูเพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทดแทนใหกับประชาชน
ผานกลุมสหกรณที่สามารถเปนศูนยเรียนรูของชุมชนได  
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 2. โครงการ “การพัฒนายุทธศาสตรสำหรับการ
ปลูกยางพาราของประเทศไทยดวยประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ”
 ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน คณะการจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป งบประมาณ 
สนับสนุน 540,650 บาท
 โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดขอมูลสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบทางสังคมในการปลูกยางพาราของประเทศไทย 
รวมถึงการไดทราบสภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2552-2556 สำหรับการปลูกยางพาราดวย 
SWOT analysis และแนวโนมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่นำไปสูความยั่งยืนของการปลูกยางพาราใน
ประเทศไทย ซึ่งจะทำใหไดรับประโยชนในดานขอมูล
สภาพการณของยุทธศาสตรพัฒนายางพาราสำหรับการ
ปลูกยางพารา พ.ศ. 2552-2556 จากการวิเคราะหดวย 
SWOT analysis และสามารถนำขอมูลยุทธศาสตรการ
ปลูกยางพาราอยางยั่งยืนของประเทศไทยมาประยุกตใช
กับการปลูกพืชอื่นๆ ได

  3.  โครงการ “แผนการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ: 
การคนหาสารตานจุลินทรียใหมและการลดการดื้อยา
สำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน”
  ศ.ดร.ศภุยางค วรวฒุคิณุชยั คณะวทิยาศาสตร ไดรบั 
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป  งบประมาณสนับสนุน 
1,950,000 บาท

  โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีเปาหมายที่จะขยาย
การศึกษาการบำบัดโรคและกลยุทธทางเภสัชจลนศาสตร
ในการรักษาโรคเขาดวยกัน ซึ่งสารลดการดื้อยาจากพืช
สมุนไพรไทยและสูตรสมุนไพรไทยเปนทางเลือกในการลด
อาการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
หลายขนาน ในการทดลองนี้ไดคิดคนสารตานจุลินทรีย
ชนิดใหมขึ้น และแยกสารที่มีประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาตขิองไทยซึง่ถอืเปนทางเลอืกใหมทีจ่ะใชผลติภณัฑ
จากธรรมชาติในการปราบปรามกลไกการตานทานโรค
ของแบคทีเรียแกรมลบ

 4. โครงการ “การประเมินวอเตอรฟุตพริ้นทของ
ผลิตภัณฑปาลมน้ำมันไบโอดี เซล และผลิตภัณฑ 
ยางพารา”
 ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป 6 เดือน 
งบประมาณสนับสนุน 1,664,630 บาท
 โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนาขึ้นจากความรวมมือของ 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิคณะวศิวกรรมศาสตร 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. และคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร ม.เกษตรศาสตร เพื่อศึกษาวิธีการประเมินวอเตอร
ฟุตพริ้นทของอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ำมัน และ
ชีป้ระเดน็ทีเ่ปนสาระสำคญัคอื ลดการใชนำ้ สงเสรมิใหเกดิ 
การจัดการน้ำอยางมีคุณภาพกับโรงงานนำรอง

 5. โครงการ “การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซา
ในเชิงพาณิชย”
 รศ.ดร.รตันา สดดุ ีไดรบัทนุสนบัสนนุจากสำนกังาน 
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชนระยะเวลา 
ดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 3,215,800 บาท
 โครงการวิจัยเร่ืองดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา 
ชุดตรวจโรคทริสเตซาของพืชตระกูลสมในเชิงพาณิชย ซึ่ง
สามารถตรวจจำแนกเชือ้สายพันธุรนุแรง ใชงานงายและให
ผลภายในระยะเวลาอนัสัน้ เหมาะสำหรบัการตรวจโรคของ 
ตัวอยางจำนวนมาก ซึ่งจะชวยลดผลกระทบดานคุณภาพ
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และผลผลิตสม อีกทั้งชวยลดการนำเขาของชุดตรวจจาก
ตางประเทศ และลดคาใชจายในการตรวจโรค เนือ่งจากชดุ 
ตรวจที่ผลิตไดมีราคาต่ำกวาการนำเขาประมาณ 3 เทา 

 6.  โครงการ “ชุดทดสอบสังกะสี”
 ดร.วรากร ลิม่บตุร คณะวทิยาศาสตร ไดรบัทนุสนบั 
สนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ 
มหาชน) ระยะ เวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 
1,143,000 บาท
  โครงการวจิยัเรือ่งดงักลาวมีวตัถุประสงคเพือ่ไดชดุ
ทดสอบสงักะสภีาคสนามดานการเกษตรทีใ่ชงายทัง้ในและ
นอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ราคาถูก 
รูผลรวดเร็ว และสามารถทดสอบกับสังกะสีเชิงคุณภาพที่
ระดับความเขมขนตางๆ ตามความตองการ และสามารถ
นำไปประยุกตใชเพื่อทดสอบสังกะสีทางการเกษตร เชน 
การทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และ/หรือ ในปุย 
ไดจริง เปนตน

 7. โครงการ “สารออกฤทธิท์างชวีภาพจากเบญจ
กานี (Quercus infectoria): การใชประโยชนเชิง 
พาณิชย”
 ศ.ดร.ศภุยางค วรวฒุคิณุชยั คณะวทิยาศาสตร ไดรบั 
ทนุสนบัสนนุจากสำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค 
การมหาชน) ระยะเวลาดำเนนิการ 2 ป งบประมาณสนบัสนนุ 
1,373,100 บาท
 โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตอ
ยอดการใชประโยชนเชิงพาณิชยของสารสกัดเบญจกานี 
ซึ่งเปนสารสมุนไพรที่มีฤทธิ์กวางในการฆาเชื้อโรค โดย
พัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดเบญกานีสำหรับลางแผลติด
เชือ้ในระดบั large scale ซึง่จะมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพ 
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ และมีการทดสอบ
การใชประโยชนเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑสูตรตำรับในคน  
โดยนำไปทดลองใชในโรงพยาบาลสำหรับลางแผลติดเชื้อ 
โดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคเอดสและโรคเบาหวาน ซึ่งมี
ปญหาในการติดเชื้อเรื้อรังในการรักษา

 8. แผนงานวิจัย “การปรับปรุงสมบัติและการใช
ประโยชนเจลาตินจากหนังปลา”
 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 
1,865,000 บาท
 แผนงานวจิยัดงักลาว ประกอบดวยโครงการวจิยัยอย 
จำนวน 3 โครงการ คือ 
 โครงการยอยที่ 1:  ผลของสภาวะการสกัดตอคุณ-
ลักษณะและสมบัติเชิงหนาที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว 
 โครงการยอยที ่2:  ผลรวมระหวางเจลาตนิจากหนงั 
ปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนตอสมบัติของเจลซูริมิ
 โครงการยอยที่ 3:  ศึกษาการเตรียมสมบัติ การ 
ปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟลมเจลาตินจากหนัง
ปลา  
 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในกลุม 2 งานวิจัย คือ งาน
วิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติของเจลาตินจากหนังปลา 
และงานวจิยัเกีย่วกับการใชประโยชนเจลาตนิจากหนงัปลา 
แผนงานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับ
ปรุงการสกัดและสมบัติการเกิดเจลของเจลาตินจาก 
หนังปลา และการใชประโยชนจากเจลาตินในการใชเปน
โปรตีนเติมแตงในซูริมิ อีกทั้งยังสามารถผลิตเปนฟลม

บริโภคได ตลอดจนการปรับปรุงสมบัติและความคงตัว
ของฟลมเจลาติน ซึ่งจะเปนประโยชนในการนำองคความรู
และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใชกับผูประกอบการแปรรูป
สตัวนำ้ รวมทัง้บรษิทัผลติบรรจภุณัฑ ถอืเปนการเพิม่มูลคา 
และใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลา 
 

1.3 â¤Ã§¡ÒÃÁËÒÇ Ô·ÂÒÅ ÑÂÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 มหา- 
วิทยาลัย ที่ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงกับ สกอ. 
แลวเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2553 และไดรบังบประมาณสนบั 
สนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ จำนวน 
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297,987,500 บาท ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 
2554–2556 แยกตามปงบประมาณไดดังนี้
 ปงบประมาณ 2554 วงเงิน 119,195,000  บาท
 ปงบประมาณ 2555 วงเงิน   55,264,000  บาท 
(รอยละ 46 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 2)
 ปงบประมาณ 2556 วงเงิน   23,700,000  บาท 
(รอยละ 40 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 3)

การดำเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัย  สรุปไดดังนี้
 1. การบริหารโครงการ
 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครง
การมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3 ชุด คือ
 1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ  มีอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝาย 
ระบบวจิยัและบณัฑติศึกษา เปนรองประธาน  รองอธกิารบด ี
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และประธานคณะกรรมการบริหาร
คลัสเตอรทัง้ 7 คลัสเตอร เปนกรรมการ  ผูอำนวยการสำนกั 
วิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ
 1.2 คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มีรองอธิการบดีฝายระบบวิจัย
และบณัฑติศกึษา เปนประธาน  และผูอำนวยการสำนกัวิจยั 
และพฒันา เปนรองประธาน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
คลสัเตอรทัง้ 7 คลสัเตอรรวมเปนกรรมการ  และรองผูอำนวย 
การสำนกัวิจยัและพฒันา ฝายยทุธศาสตรวจิยั ในฐานะผูจดั 
การโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการและ 
เลขานุการ
 1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรโครงการวิจัย
ริเริ่มแบบมุงเปา ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหง
ชาติ จำนวน 7 คลัสเตอร คือ
 1) คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา
 2) คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทร
ไทยและการจัดการ
 3) คลัสเตอรชายแดนใต
 4) คลัสเตอรนวัตกรรมทางการแพทยและสา-
ธารณสุข
 5) คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช 
เทคโนโลยีวัสดุ

 6) คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
วงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต 
 7) คลสัเตอรการพฒันาเทคโนโลยปีาลมนำ้มันและ
น้ำมันปาลม

 2. การจัดสรรงบประมาณป 2555
 ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบ
ประมาณสนบัสนุนจากโครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแหงชาต ิ
จำนวน 55,264,000 บาท และมหาวทิยาลัยไดนำงบประมาณ 
ป 2554 บางสวนมาสนับสนุนเพิ่มเติมใหกับโครงการวิจัย 
จำนวน 17,833,346 บาท  โดยไดจดัสรรสนบัสนนุการดำเนนิ 
งานของโครงการ ดังนี้
 2.1 สนับสนุนโครงการวิจัย วงเงิน 35,682,963  
บาท
 2.2 สนับสนุนบัณฑิตศึกษา วงเงิน 27,695,700  
บาท      
 2.3  สนบัสนนุครภุณัฑราคาเกนิ 100,000 บาท/ชิน้ 
วงเงิน 3,383,350  บาท
 2.4 งบดำเนินกิจกรรมในแผนงานตางๆ เชน ทุน 
นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก, การจดัประชมุวชิาการระดบันานา 
ชาต,ิ การเขารวมประชมุ/สมัมนากบัสกอ. หรอืโครงการอื่นๆ 
ที่สกอ.จัดขึ้น และงบบริหารจัดการ วงเงิน 6,335,333  

บาท

 3. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนป 2555
 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 35,682,963 
บาท ไดจัดสรรสนับสนุนโครงการวิจัยใน 7 คลัสเตอร รวม 
128 โครงการยอย/เดี่ยว (เปนชุดโครงการ 18 ชุดโครงการ 
90 โครงการยอย และโครงการเดี่ยว 38 โครงการ) เปน 
โครงการวิจัยจากคณะตางๆ รวม 13 คณะ จากวิทยาเขต 
หาดใหญ ปตตานี และวิทยาเขตสุราษฎรธานี  

 4. เปาหมายและผลผลิตของโครงการปงบ
ประมาณ 2555 แบงตามคลัสเตอร แสดงในตารางที ่1.2
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และผลผลิตสม อีกทั้งชวยลดการนำเขาของชุดตรวจจาก
ตางประเทศ และลดคาใชจายในการตรวจโรค เนือ่งจากชดุ 
ตรวจที่ผลิตไดมีราคาต่ำกวาการนำเขาประมาณ 3 เทา 

 6.  โครงการ “ชุดทดสอบสังกะสี”
 ดร.วรากร ลิม่บตุร คณะวทิยาศาสตร ไดรบัทนุสนบั 
สนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ 
มหาชน) ระยะ เวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 
1,143,000 บาท
  โครงการวจิยัเรือ่งดงักลาวมีวตัถปุระสงคเพือ่ไดชดุ
ทดสอบสงักะสภีาคสนามดานการเกษตรทีใ่ชงายทัง้ในและ
นอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ราคาถูก 
รูผลรวดเร็ว และสามารถทดสอบกับสังกะสีเชิงคุณภาพที่
ระดับความเขมขนตางๆ ตามความตองการ และสามารถ
นำไปประยุกตใชเพื่อทดสอบสังกะสีทางการเกษตร เชน 
การทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และ/หรือ ในปุย 
ไดจริง เปนตน

 7. โครงการ “สารออกฤทธิท์างชวีภาพจากเบญจ
กานี (Quercus infectoria): การใชประโยชนเชิง 
พาณิชย”
 ศ.ดร.ศภุยางค วรวฒุคิณุชยั คณะวทิยาศาสตร ไดรบั 
ทนุสนบัสนุนจากสำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค 
การมหาชน) ระยะเวลาดำเนนิการ 2 ป งบประมาณสนบัสนนุ 
1,373,100 บาท
 โครงการวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตอ
ยอดการใชประโยชนเชิงพาณิชยของสารสกัดเบญจกานี 
ซึ่งเปนสารสมุนไพรที่มีฤทธิ์กวางในการฆาเชื้อโรค โดย
พัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดเบญกานีสำหรับลางแผลติด
เชือ้ในระดบั large scale ซึง่จะมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพ 
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ และมีการทดสอบ
การใชประโยชนเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑสูตรตำรับในคน  
โดยนำไปทดลองใชในโรงพยาบาลสำหรับลางแผลติดเชื้อ 
โดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคเอดสและโรคเบาหวาน ซึ่งมี
ปญหาในการติดเชื้อเรื้อรังในการรักษา

 8. แผนงานวิจัย “การปรับปรุงสมบัติและการใช
ประโยชนเจลาตินจากหนังปลา”
 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป งบประมาณสนับสนุน 
1,865,000 บาท
 แผนงานวจิยัดงักลาว ประกอบดวยโครงการวจิยัยอย 
จำนวน 3 โครงการ คือ 
 โครงการยอยที่ 1:  ผลของสภาวะการสกัดตอคุณ-
ลักษณะและสมบัติเชิงหนาที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว 
 โครงการยอยที ่2:  ผลรวมระหวางเจลาตนิจากหนงั 
ปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนตอสมบัติของเจลซูริมิ
 โครงการยอยที่ 3:  ศึกษาการเตรียมสมบัติ การ 
ปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟลมเจลาตินจากหนัง
ปลา  
 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในกลุม 2 งานวิจัย คือ งาน
วิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติของเจลาตินจากหนังปลา 
และงานวจิยัเกีย่วกบัการใชประโยชนเจลาตนิจากหนงัปลา 
แผนงานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับ
ปรุงการสกัดและสมบัติการเกิดเจลของเจลาตินจาก 
หนังปลา และการใชประโยชนจากเจลาตินในการใชเปน
โปรตีนเติมแตงในซูริมิ อีกทั้งยังสามารถผลิตเปนฟลม

บริโภคได ตลอดจนการปรับปรุงสมบัติและความคงตัว
ของฟลมเจลาติน ซึ่งจะเปนประโยชนในการนำองคความรู
และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใชกับผูประกอบการแปรรูป
สตัวนำ้ รวมทัง้บรษิทัผลติบรรจภุณัฑ ถอืเปนการเพิม่มลูคา 
และใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลา 
 

1.3 â¤Ã§¡ÒÃÁËÒÇ Ô·ÂÒÅ ÑÂÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน 1 ใน 9 มหา- 
วิทยาลัย ที่ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงกับ สกอ. 
แลวเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2553 และไดรบังบประมาณสนบั 
สนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ จำนวน 
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297,987,500 บาท ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 
2554–2556 แยกตามปงบประมาณไดดังนี้
 ปงบประมาณ 2554 วงเงิน 119,195,000  บาท
 ปงบประมาณ 2555 วงเงิน   55,264,000  บาท 
(รอยละ 46 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 2)
 ปงบประมาณ 2556 วงเงิน   23,700,000  บาท 
(รอยละ 40 ของงบประมาณที่เสนอขอในปที่ 3)

การดำเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัย  สรุปไดดังนี้
 1. การบริหารโครงการ
 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครง
การมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 3 ชุด คือ
 1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ  มีอธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝาย 
ระบบวจิยัและบณัฑติศกึษา เปนรองประธาน  รองอธกิารบด ี
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และประธานคณะกรรมการบริหาร
คลัสเตอรทัง้ 7 คลัสเตอร เปนกรรมการ  ผูอำนวยการสำนกั 
วิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ
 1.2 คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มีรองอธิการบดีฝายระบบวิจัย
และบณัฑติศกึษา เปนประธาน  และผูอำนวยการสำนกัวจิยั 
และพฒันา เปนรองประธาน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
คลสัเตอรทัง้ 7 คลสัเตอรรวมเปนกรรมการ  และรองผูอำนวย 
การสำนกัวิจยัและพฒันา ฝายยทุธศาสตรวจิยั ในฐานะผูจดั 
การโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการและ 
เลขานุการ
 1.3 คณะกรรมการบริหารคลัสเตอรโครงการวิจัย
ริเริ่มแบบมุงเปา ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหง
ชาติ จำนวน 7 คลัสเตอร คือ
 1) คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา
 2) คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทร
ไทยและการจัดการ
 3) คลัสเตอรชายแดนใต
 4) คลัสเตอรนวัตกรรมทางการแพทยและสา-
ธารณสุข
 5) คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช 
เทคโนโลยีวัสดุ

 6) คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
วงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต 
 7) คลสัเตอรการพฒันาเทคโนโลยปีาลมนำ้มนัและ
น้ำมันปาลม

 2. การจัดสรรงบประมาณป 2555
 ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบ
ประมาณสนบัสนุนจากโครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแหงชาต ิ
จำนวน 55,264,000 บาท และมหาวทิยาลยัไดนำงบประมาณ 
ป 2554 บางสวนมาสนับสนุนเพิ่มเติมใหกับโครงการวิจัย 
จำนวน 17,833,346 บาท  โดยไดจดัสรรสนบัสนนุการดำเนนิ 
งานของโครงการ ดังนี้
 2.1 สนับสนุนโครงการวิจัย วงเงิน 35,682,963  
บาท
 2.2 สนับสนุนบัณฑิตศึกษา วงเงิน 27,695,700  
บาท      
 2.3  สนบัสนนุครภุณัฑราคาเกนิ 100,000 บาท/ชิน้ 
วงเงิน 3,383,350  บาท
 2.4 งบดำเนินกิจกรรมในแผนงานตางๆ เชน ทุน 
นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก, การจดัประชมุวชิาการระดบันานา 
ชาต,ิ การเขารวมประชมุ/สมัมนากบัสกอ. หรอืโครงการอื่นๆ 
ที่สกอ.จัดขึ้น และงบบริหารจัดการ วงเงิน 6,335,333  

บาท

 3. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนป 2555
 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 35,682,963 
บาท ไดจัดสรรสนับสนุนโครงการวิจัยใน 7 คลัสเตอร รวม 
128 โครงการยอย/เดี่ยว (เปนชุดโครงการ 18 ชุดโครงการ 
90 โครงการยอย และโครงการเดี่ยว 38 โครงการ) เปน 
โครงการวิจัยจากคณะตางๆ รวม 13 คณะ จากวิทยาเขต 
หาดใหญ ปตตานี และวิทยาเขตสุราษฎรธานี  

 4. เปาหมายและผลผลิตของโครงการปงบ
ประมาณ 2555 แบงตามคลัสเตอร แสดงในตารางที ่1.2
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ตารางที่ 1.2  เปาหมายและผลผลิตของโครงการภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

คลัสเตอร

เปาหมายผลการดำเนินงาน
ดานความเปนเลิศ

ทางวิชาการ
ดานการ 
สราง 

บุคลากร
วิจัย ระดับสูง

ดานการสรางผลิตภัณฑและ
รวมโครงการวิจัยบูรณาการ

วาระแหงชาติ

จำนวน
ผลงาน
ตีพิมพ 
(เร่ือง)

จำนวน
สิทธิบัตร
ที่คาดวา
จะจด/
ยื่นจด
(เร่ือง)

จำนวน
บัณฑิต
ศึกษา
(คน)

ผลิตภัณฑ
ที่ได
(ชิ้น)

ผลงาน
เชิงประจักษ

(ชิ้น)

1. คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา 17 1 11 - -

2. คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทย
    และการจัดการ

31 - 28 - 1

3. คลัสเตอรชายแดนใต 3 - 1 - -

4. คลัสเตอรนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 23 2 28 2 3

5. คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช
    เทคโนโลยีวัสดุ

16 1 8 - -

6. คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
    วงจร และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
    อาหารในภาคใต

20 3 1 5 1

7. คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ำมันและ
    น้ำมันปาลม

16 2 5 1 1

รวม 126 9 82 8 6
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ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วัด
 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด แสดงในตารางท่ี 1.3

ตารางที่ 1.3  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

ลำดับ ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
แผน ผล

1 ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS 126 106*

2 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 9 9

3 ผลิตภัณฑ 8 14

4 ผลงานเชิงประจักษ 6 7

5 บัณฑิตศึกษา 82 49

6 นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก (ทุน) 18 13

7 การจัดประชุมวิชาการ (เรื่อง) 1 1

*หมายเหตุ  อยูระหวางการเตรียมตนฉบับและการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของวารสาร (ขอมูล ณ เมษายน 2556)

ผลงานเดน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำผลงานวิจัยเดน 
ในป 2555 เขารวมแสดงในการประชุมสุดยอดมหา-
วิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) ซึ่งจัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุม 
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
นำผลงานวจัิยทัง้ 7 คลัสเตอรมารวมจัดแสดงในงาน  โดยมี 
นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนประธานในพิธี 

 พรอมนี้ นักวิจัยของ ม.อ. ไดรับการคัดเลือกใหได 
รับประกาศนียบัตรผูนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ดีเดน จำนวน 5 ทาน  ไดแก
 1. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  ซุปราคลัสเตอร 
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 2. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ซุปราคลัสเตอรดาน 
เกษตรและอาหาร
 3. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ  ซุปราคลัสเตอรดาน 
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 1.2  เปาหมายและผลผลิตของโครงการภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

คลัสเตอร

เปาหมายผลการดำเนินงาน
ดานความเปนเลิศ

ทางวิชาการ
ดานการ 
สราง 

บุคลากร
วิจัย ระดับสูง

ดานการสรางผลิตภัณฑและ
รวมโครงการวิจัยบูรณาการ

วาระแหงชาติ

จำนวน
ผลงาน
ตีพิมพ 
(เร่ือง)

จำนวน
สิทธิบัตร
ที่คาดวา
จะจด/
ยื่นจด
(เรื่อง)

จำนวน
บัณฑิต
ศึกษา
(คน)

ผลิตภัณฑ
ที่ได
(ชิ้น)

ผลงาน
เชิงประจักษ

(ชิ้น)

1. คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา 17 1 11 - -

2. คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทย
    และการจัดการ

31 - 28 - 1

3. คลัสเตอรชายแดนใต 3 - 1 - -

4. คลัสเตอรนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 23 2 28 2 3

5. คลัสเตอรการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใช
    เทคโนโลยีวัสดุ

16 1 8 - -

6. คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารครบ
    วงจร และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
    อาหารในภาคใต

20 3 1 5 1

7. คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ำมันและ
    น้ำมันปาลม

16 2 5 1 1

รวม 126 9 82 8 6
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ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วัด
 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด แสดงในตารางที ่1.3

ตารางที่ 1.3  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

ลำดับ ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
แผน ผล

1 ผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS 126 106*

2 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 9 9

3 ผลิตภัณฑ 8 14

4 ผลงานเชิงประจักษ 6 7

5 บัณฑิตศึกษา 82 49

6 นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก (ทุน) 18 13

7 การจัดประชุมวิชาการ (เรื่อง) 1 1

*หมายเหตุ  อยูระหวางการเตรียมตนฉบับและการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของวารสาร (ขอมูล ณ เมษายน 2556)

ผลงานเดน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำผลงานวิจัยเดน 
ในป 2555 เขารวมแสดงในการประชุมสุดยอดมหา-
วิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II) ซึ่งจัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยการประชุม 
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
นำผลงานวจัิยทัง้ 7 คลัสเตอรมารวมจัดแสดงในงาน  โดยมี 
นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนประธานในพิธี 

 พรอมนี้ นักวิจัยของ ม.อ. ไดรับการคัดเลือกใหได 
รับประกาศนียบัตรผูนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ดีเดน จำนวน 5 ทาน  ไดแก
 1. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  ซุปราคลัสเตอร 
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 2. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ซุปราคลัสเตอรดาน 
เกษตรและอาหาร
 3. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ  ซุปราคลัสเตอรดาน 
อุตสาหกรรม 
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ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ ชื่องานวิจัย เจาของผลงานวิจัย ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

7 ชุดน้ำยาทดสอบสาร Zinec 
(Test Kit)

วิธีวิเคราะหหาปริมาณสบูในน้ำยาง
ธรรมชาติ น้ำยางขนและน้ำยางสังเคราะห 
โดยวิธีการเติมสารมาตรฐานรวมกับการวัด
คานำไฟฟา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

8 ชุดน้ำยาทดสอบสาร Laurate วิธีการตรวจสอบหาปริมาณสารกลุม
ไทยูแรมในน้ำยาง

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

9 การใหคำปรึกษา
สำหรับโรงงานดาน
ผลิตภัณฑยางพารา

การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟต
สำหรับการปลูกตนยางพารา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

10 ผักสมุนไพรอบกรอบนาโหนด การยืดอายุการเก็บรักษา ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท ผปก.วิจัย 
รวมกับนักวิจัย

11 ผลิตภัณฑของที่ระลึก
จากโลหะกึ่งของแข็ง

การขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการหลอ
โลหะกึ่งของแข็งและสังกะสีผสม 
(Zince Composite)

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 1. 
นายสมใจ จันทรอุดม 2. 
นายธเนศ รัตโนชัยกุล 3. 
นางสาวรังสนีี แคนยุกต 4. 
นายสงบ ธนบำรุงกุล 5. 
นายรอมฎอน บูระพา 6. 
นายเธียรศักดิ์  ชูชพี7. 
ดร.พงษศักดิ์ ดุลยประพันธ  8. 
MTEC

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
0601000854

12 ตูยืม-คืน จายคาปรับ
อัตโนมัติ 53

เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ นางลาภลักษณ-พ 1. 
ทองธรรมชาติ
นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ2. 

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่คำขอ 
0703001101

13 เครื่องอุนเลือดและสารละลาย เครื่องอุนเลือดและสารละลาย ผศ.ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
0601000650 
สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
108685
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 4. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร ซุปราคลัสเตอรดาน 
พลังงาน
 5. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ซุปราคลัสเตอร
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 นอกจากนี้ ยังไดมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอรจากนักวิจัยทั้ง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่ง 
นักวิจัยของ ม.อ. ก็ไดเขารวมกวา 10 ผลงาน โดยมีนักวิจัย 
ที่ไดรับประกาศนียบัตรผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบ
โปสเตอร 2 ทาน ไดแก
 1. ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล และคณะ ซุปรา- 
คลัสเตอรดานสุขภาพ
 2. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป และคณะ ซุปรา- 
คลัสเตอรดานพลังงาน

1.4  ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �àªÔ§¾Ò³ÔªÂ �

 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ ภายใตอทุยานวิทยาศาสตร 
ม.อ. เปนศูนยรวมในการเสริมสรางโอกาสและศักยภาพ
การแขงขันทางเศรษฐกิจของทองถิ่นภาคใต และยกระดับ 

สูธุรกิจสากล โดยเนนวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม 
ผลักดันใหมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
งานสรางสรรคและวิชาการ มาดำเนินการเชิงพาณิชย  
โดยในป 2555 มีผลงานวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย 
แสดงดังตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4   จำนวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย ป 2555

ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ ชื่องานวิจัย เจาของผลงานวิจัย ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

1 แผนมาสกหนาและใตขอบตา 
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

1. นายสมบัติ รุงศิลป 
2. ผศ.ดร.อัครวิทย 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

2 แผนมาสกใตขอบตา 
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก 
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

นายสมบัติ รุงศิลป 1. 
ผศ.ดร.อัครวิทย 2. 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

3 วัสดุปดบาดแผลจากเซลลูโลส โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก 
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

นายสมบัติ รุงศิลป 1. 
ผศ.ดร.อัครวิทย 2. 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

4 กาแฟเลิกบุหรี่ กาแฟผสมหญาดอกขาวเพื่อชวยลดบุหรี่ ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 5178

5 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพคติน บะหมี่สำเร็จรูปที่มีเพคติน
เปนสวนประกอบ 

ผศ.ดร.สมฤทัย 1. 
จิตภักดีบดินทร
นายราชยัวิทย เลาหะกุล2. 
น.ส.พินทรัตน สุวรรณรัตน3. 

อนุสิทธบิัตร 
เลขที่ 5178

6 ครีมทาผิวสีแทน กระบวนการเกิดสารปรับสภาพสีผิว ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 5178

������������������_������������2555.indd   18 8/6/13   9:19 AM



13  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ ชื่องานวิจัย เจาของผลงานวิจัย ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

7 ชุดน้ำยาทดสอบสาร Zinec 
(Test Kit)

วิธีวิเคราะหหาปริมาณสบูในน้ำยาง
ธรรมชาติ น้ำยางขนและน้ำยางสังเคราะห 
โดยวิธีการเติมสารมาตรฐานรวมกับการวัด
คานำไฟฟา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

8 ชุดน้ำยาทดสอบสาร Laurate วิธีการตรวจสอบหาปริมาณสารกลุม
ไทยูแรมในน้ำยาง

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

9 การใหคำปรึกษา
สำหรับโรงงานดาน
ผลิตภัณฑยางพารา

การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟต
สำหรับการปลูกตนยางพารา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
1101000329

10 ผักสมุนไพรอบกรอบนาโหนด การยืดอายุการเก็บรักษา ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท ผปก.วิจัย 
รวมกับนักวิจัย

11 ผลิตภัณฑของที่ระลึก
จากโลหะกึ่งของแข็ง

การขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการหลอ
โลหะกึ่งของแข็งและสังกะสีผสม 
(Zince Composite)

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 1. 
นายสมใจ จันทรอุดม 2. 
นายธเนศ รัตโนชัยกุล 3. 
นางสาวรังสนีี แคนยุกต 4. 
นายสงบ ธนบำรุงกุล 5. 
นายรอมฎอน บูระพา 6. 
นายเธียรศักดิ์  ชูชพี7. 
ดร.พงษศักดิ์ ดุลยประพันธ  8. 
MTEC

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
0601000854

12 ตูยืม-คืน จายคาปรับ
อัตโนมัติ 53

เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ นางลาภลักษณ-พ 1. 
ทองธรรมชาติ
นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ2. 

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่คำขอ 
0703001101

13 เครื่องอุนเลือดและสารละลาย เครื่องอุนเลือดและสารละลาย ผศ.ทพ.สุรพงษ วงศวัชรานนท สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
0601000650 
สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 
108685
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 4. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร ซุปราคลัสเตอรดาน 
พลังงาน
 5. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ซุปราคลัสเตอร
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 นอกจากนี้ ยังไดมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอรจากนักวิจัยทั้ง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่ง 
นักวิจัยของ ม.อ. ก็ไดเขารวมกวา 10 ผลงาน โดยมีนักวิจัย 
ที่ไดรับประกาศนียบัตรผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบ
โปสเตอร 2 ทาน ไดแก
 1. ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล และคณะ ซุปรา- 
คลัสเตอรดานสุขภาพ
 2. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป และคณะ ซุปรา- 
คลัสเตอรดานพลังงาน

1.4  ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �àªÔ§¾Ò³ÔªÂ �

 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ ภายใตอทุยานวิทยาศาสตร 
ม.อ. เปนศูนยรวมในการเสริมสรางโอกาสและศักยภาพ
การแขงขันทางเศรษฐกิจของทองถิ่นภาคใต และยกระดับ 

สูธุรกิจสากล โดยเนนวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม 
ผลักดันใหมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
งานสรางสรรคและวิชาการ มาดำเนินการเชิงพาณิชย  
โดยในป 2555 มีผลงานวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย 
แสดงดังตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4   จำนวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัยที่พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย ป 2555

ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ ชื่องานวิจัย เจาของผลงานวิจัย ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา

1 แผนมาสกหนาและใตขอบตา 
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

1. นายสมบัติ รุงศิลป 
2. ผศ.ดร.อัครวิทย 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

2 แผนมาสกใตขอบตา 
Difference

โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก 
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

นายสมบัติ รุงศิลป 1. 
ผศ.ดร.อัครวิทย 2. 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

3 วัสดุปดบาดแผลจากเซลลูโลส โครงการผลิตเซลลูโลสชีวภาพจาก 
Acetobacter xylinum ที่เลี้ยงใน
น้ำสับปะรด

นายสมบัติ รุงศิลป 1. 
ผศ.ดร.อัครวิทย 2. 
กาญจนโอภาษ

อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 2988

4 กาแฟเลิกบุหรี่ กาแฟผสมหญาดอกขาวเพื่อชวยลดบุหรี่ ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 5178

5 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพคติน บะหมี่สำเร็จรูปที่มีเพคติน
เปนสวนประกอบ 

ผศ.ดร.สมฤทัย 1. 
จิตภักดีบดินทร
นายราชยัวิทย เลาหะกุล2. 
น.ส.พินทรัตน สุวรรณรัตน3. 

อนุสิทธบิัตร 
เลขที่ 5178

6 ครีมทาผิวสีแทน กระบวนการเกิดสารปรับสภาพสีผิว ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 5178
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2.1 ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹

 ขอมลูจำนวนนกัวิจยัทีไ่ดรบัทนุตัง้แตปงบประมาณ 
2551-2555 (รูปที่ 2.1) พบวามีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัดสวน 
คอนขางคงที่ เนื่องจากจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงาน 
จริงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกลุมอาจารยที่ไดรับทุนมีการ
กระจกุตวั นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาขอมลูในป 2555 พบวา 
มีนักวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 52.68 เปรียบ 
เทียบกับขอมูลป 2554 มีสัดสวนการเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 3.15 (รูปที่ 2.2)

นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบขอมูลจำนวนนักวิจัย
ท่ีไดรับทุนโดยจำแนกตามกลุมสาขาในป 2554 และ 2555 
(รูปที่ 2.3) พบวาในภาพรวมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น และถึงแม 
กลุมสาขาและคณะ/หนวยงานทางดานสังคมศาสตรจะมี
จำนวนนกัวิจยัทีไ่ดรบัทนุนอยกวากลุมสาขาทางดานวทิยา
ศาสตร แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นที่สูงกวา และรูปที่ 2.4 
แสดงรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-
2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ 
และคณะ/หนวยงาน อีก 4 วิทยาเขต

รูปที่ 2.1   จำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริงระหวางป 2551-2555 

รูปที่ 2.2   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนจำแนกตามปงบประมาณ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
2
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2.1 ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹

 ขอมลูจำนวนนกัวจิยัท่ีไดรบัทนุตัง้แตปงบประมาณ 
2551-2555 (รูปที่ 2.1) พบวามีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัดสวน 
คอนขางคงที่ เนื่องจากจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงาน 
จริงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกลุมอาจารยที่ไดรับทุนมีการ
กระจกุตวั นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาขอมลูในป 2555 พบวา 
มีนักวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 52.68 เปรียบ 
เทียบกับขอมูลป 2554 มีสัดสวนการเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 3.15 (รูปที่ 2.2)

นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบขอมูลจำนวนนักวิจัย
ท่ีไดรับทุนโดยจำแนกตามกลุมสาขาในป 2554 และ 2555 
(รูปที่ 2.3) พบวาในภาพรวมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น และถึงแม 
กลุมสาขาและคณะ/หนวยงานทางดานสังคมศาสตรจะมี
จำนวนนกัวจิยัทีไ่ดรบัทุนนอยกวากลุมสาขาทางดานวทิยา
ศาสตร แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นที่สูงกวา และรูปที่ 2.4 
แสดงรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-
2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ 
และคณะ/หนวยงาน อีก 4 วิทยาเขต

รูปที่ 2.1   จำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตออาจารยที่ปฏิบัติงานจริงระหวางป 2551-2555 

รูปที่ 2.2   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนจำแนกตามปงบประมาณ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
2
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รูปที่ 2.4   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
(ก)  คณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ

รูปที่ 2.3   เปรียบเทียบรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามกลุมสาขา

17  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 2.4   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
(ข)  คณะ/หนวยงานในวิทยาเขตอื่นๆ

2.2  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ

ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดสงเสริม 

ใหบุคลากรไดมีสวนรวมทางวิชาการโดยเฉพาะกับ
นักวิชาการชาวตางประเทศ จึงไดจัดโครงการในลักษณะ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัย ดังนี้

2 . 2 . 1  โ ค ร งก า รจั ด สั มมนาและประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ “International Workshop on Environment 
and Disaster Management in East Asia” The Second 
Kanazawa University - Prince of Songkla University 
Joint Workshop KU-PSU 2012

โครงการนี้จัดขึ้นในระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 
2555 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เครอืขายความรวมมือระหวางนกัวิจยัไทยและญ่ีปุน  พฒันา 
ศักยภาพงานวิจัย ทรัพยากรการวิจัย และนักวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนที่เกี่ยวของ โดยมี 

นกัวจิยัจาก ม.สงขลานครนิทรเขารวม จำนวน 8 ทาน และ 
นักวิจัยจาก ม.คานาซาวา ประเทศญี่ปุนเขารวมจำนวน 
7 ทาน 
 2.2.2  Publication Clinic
 Publication Clinic เปนหนวยงานหนึง่ภายในสำนกั 
วิจัยและพัฒนา ทำหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจัย
สามารถจัดทำตนฉบับ (manuscript) เพื่อลงตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เชน ฐาน 
ขอมูล ISI หรือ Scopus ใหมากขึ้น โดยเฉพาะสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงภารกิจหลักออกเปน 
2 ดาน คือ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript) เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) นี้  มีจุด
มุงหมายเพื่อใหนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร สามารถจัดทำตนฉบับบทความวิจัยที่สามารถสง
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รูปที่ 2.4   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
(ก)  คณะ/หนวยงานในวิทยาเขตหาดใหญ

รูปที่ 2.3   เปรียบเทียบรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามกลุมสาขา

17  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 2.4   รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนปงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงาน/วิทยาเขต
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2.2  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ

ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดสงเสริม 

ใหบุคลากรไดมีสวนรวมทางวิชาการโดยเฉพาะกับ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงภารกิจหลักออกเปน 
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 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript) เพ่ือลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
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ไปลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติได รวมถึงผลักดัน
ใหบทความวิจัยในสาขาดังกลาวเปนที่ยอมรับในระดับ
สากลใหมากข้ึน โดยในป 2555 มีการดำเนินการจัด 2 
ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ความรูในการจัดทำ Manuscript เร่ิม 
จากการเขียนบท Introduction และ Materials and 
Methods รวมถึงการเลือกวารสารเพื่อจะตีพิมพ จัดขึ้นใน 
ระหวางวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ จักรพรรดิ์รีสอรท 
ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนักวิจัยเขารวม
ทั้งสิ้น 25 คน

 วิทยากร
 1. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย
 2. รศ.ดร.ประณีต  สงวัฒนา
 ผูชวยวิทยากร
 1. Khun Ying Zhang 

 ระยะที่ 2   ฝกปฏิบัติ peer review จัดขึ้นใน 
ระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2556 ณ หองเลิศพัฒน สำนัก 
วิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยเขารวมทั้งสิ้น 15 คน
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  2. บริการตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษของ
ตนฉบบับทความวจิยั กอนสงไปใหวารสารระดบันานาชาต ิ
พิจารณาตีพิมพ
  หนวย Publication Clinic จะดำเนินการจัดหาผู
ทรงคุณวุฒิดานภาษาใหกับนักวิจัยที่มีความประสงคขอใช
บริการตรวจสอบและแกไขตนฉบับ Manuscript โดย 
กำหนดใหนกัวจิยั 1 คน สามารถสงผลงานเขามาขอรบับรกิาร 
ไดไมเกิน 5 เรื่อง/ป โดยบทความดังกลาวจะตองสงไป
ตีพิมพในวารสาร (journal) ระดับนานาชาติที่อยูในฐาน 
ขอมูล ISI หรือ Scopus เทานั้น ผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ 
แกไขตลอดจนใหคำปรึกษาจนกระทั่งนักวิจัยสามารถสง

ภาพกิจกรรมในระยะที่ 1

ตนฉบับบทความไปใหวารสารพิจารณาได โดยนักวิจัยไม
ตองเสียคาใชจายแตอยางใด

  สรุปผลการดำเนินงาน 
  ในปงบประมาณ 2555 มีนักวิจัยสงตนฉบับ
บทความวิจัยเขามาใชบริการตรวจสอบและแกไขภาษา
อังกฤษทั้งหมด 39 ฉบับ สามารถสงไปยังวารสารเพื่อ
พิจารณา (submitted) 16 ฉบับ ไดรับการตอบรับแลว 4 
ฉบับ ปฏิเสธการตีพิมพ 2 ฉบับ ตีพิมพแลว 4 ฉบับ และ 
อยูระหวางการแกไขอีก 13 ฉบับ
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อยูระหวางการแกไขอีก 13 ฉบับ

������������������_������������2555.indd   25 8/6/13   9:21 AM



20 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ภาพกิจกรรมในระยะที่ 2
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3.1  â¤Ã§¡ÒÃÇ Ô¨ÑÂ·Õ่ä´ŒÃÑº·Ø¹

 จากการท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยน้ัน 
จึงไดมีการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรทุน
วิจัย ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถงึไดจดัใหมรีะบบสนบัสนนุอืน่ๆ และจากขอมลูจำนวน 

·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ

รูปที่ 3.1    โครงการวิจัยที่ไดรับทุน ปงบประมาณ 

 2551-2555 จำแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.2    งบประมาณที่ไดรับ ปงบประมาณ 2551-2555   

 จำแนกตามแหลงทุน

รูปที่ 3.3 งบประมาณที่ไดรับ/คน/ป

โครงการและงบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2551-2555 
(รูปที่ 3.1-3.3) พบวา ในภาพรวมจำนวนโครงการวิจัยมี
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุน 
สวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกอยูใน
ระดับที่สูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รูปที่ 3.4)

3
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3.2 â¤Ã§¡ÒÃºÃ Ô¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò (Contract Research)

ตารางที่ 3.1   รายชื่อโครงการบริการวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ คณะ แหลงทุน

1 Development of a Prototype 
Universal Jig System

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

2 Production of Zinc Car Parts using 
the GISS Die Casting Process

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

3 Prototype Production and 
Cost Estimation of Toy Metal Parts

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

4 โครงการ Research Unit Lapping
หนวยวิจัยทางดานเทคโนโลยีการบดผิว

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จำกัด

5 Development of the GISS Forming 
Process of Aluminum Alloy Wheels

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เลนโซ วีล 
จำกัด

6 Study of Using RFID for 
HGA Automation 

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรน 
ดิจิตอล จำกัด

7 การออกแบบและสรางเครื่องแอรอะตอม
ไมเซอรสำหรับผลิต PE Wax Powder

ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท ไออารพีซี 
จำกัด (มหาชน)

8 การศึกษาและออกแบบระบบผลิตกาซ
ชีวภาพจากหญารวมกับน้ำเสียฟารมสุกร
เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรควบคูการ
ผลิตพลังงานทดแทน

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว จำกัด

ภาครัฐหรือองคการอื่นวาจาง เพื่อทำโครงการวิจัยเฉพาะ
เรือ่งทีม่วีตัถปุระสงค เปาหมายและขอกำหนดชดัเจน  และ 
ในปงบประมาณ 2555 มีโครงการบริการวิจัยและพัฒนา 
ที่ไดดำเนินการ ดังนี้

 รูปที่ 3.4 จำนวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบระหวางป 2554 และ 2555 
จำแนกตามแหลงงบประมาณ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดประกาศใช 
ระเบียบฯ วาดวยการใหบริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบฯ ดังกลาวใชกับ
งานที่มีลักษณะเปนการใหบริการวิจัยและพัฒนาที่เอกชน 

23  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายที่จะ
พฒันาเปนมหาวทิยาลัยท่ีเนนการวจิยั และมกีารขยายงาน
ทางดานบณัฑติศกึษา จงึไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานและ 
วิทยาเขตตางๆ ที่มีพันธกิจดานการเรียนการสอนการวิจัย 
และ/หรอืวจิยัวทิยานพินธระดบับณัฑติ ศกึษา จดัตัง้กองทนุ 
วจิยัของคณะ/หนวยงาน/วทิยาเขตขึน้ เพือ่ชวยใหงานวจิยั
เกิดความเขมแข็งและมีความตอเนื่อง
 ในป 2555 มีกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงานที่จัดตั้ง 
ขึ้นแลว จำนวน 33 กองทุน (มีคณะ/หนวยงานที่ยังไมได

¡Í§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ
จัดตั้งกองทุนคือ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร 
และวิทยาลัยนานาชาติ) มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,323.41 
ลานบาท และมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
จำนวน 117.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.90 ของงบ 
ประมาณกองทุนที่มีอยู (รูปที่ 4.1) ทั้งนี้มีการใชจายเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
42.87 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมาคือ ใชจาย
เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย คิดเปนรอยละ 
24.83 (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.1 การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของทุกคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2551-2555
หมายเหตุ ป 2555 ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
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3.2 â¤Ã§¡ÒÃºÃ Ô¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò (Contract Research)

ตารางที่ 3.1   รายชื่อโครงการบริการวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ คณะ แหลงทุน

1 Development of a Prototype 
Universal Jig System

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

2 Production of Zinc Car Parts using 
the GISS Die Casting Process

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

3 Prototype Production and 
Cost Estimation of Toy Metal Parts

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จำกัด 

4 โครงการ Research Unit Lapping
หนวยวิจัยทางดานเทคโนโลยีการบดผิว

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จำกัด

5 Development of the GISS Forming 
Process of Aluminum Alloy Wheels

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เลนโซ วีล 
จำกัด

6 Study of Using RFID for 
HGA Automation 

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เวสเทิรน 
ดิจิตอล จำกัด

7 การออกแบบและสรางเครื่องแอรอะตอม
ไมเซอรสำหรับผลิต PE Wax Powder

ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท ไออารพีซี 
จำกัด (มหาชน)

8 การศึกษาและออกแบบระบบผลิตกาซ
ชีวภาพจากหญารวมกับน้ำเสียฟารมสุกร
เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรควบคูการ
ผลิตพลังงานทดแทน

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะวิศวกรรมศาสตร บริษัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว จำกัด

ภาครัฐหรือองคการอื่นวาจาง เพื่อทำโครงการวิจัยเฉพาะ
เรือ่งทีม่วีตัถปุระสงค เปาหมายและขอกำหนดชดัเจน  และ 
ในปงบประมาณ 2555 มีโครงการบริการวิจัยและพัฒนา 
ที่ไดดำเนินการ ดังนี้

 รูปที่ 3.4 จำนวนโครงการและงบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบระหวางป 2554 และ 2555 
จำแนกตามแหลงงบประมาณ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดประกาศใช 
ระเบียบฯ วาดวยการใหบริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2551 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบฯ ดังกลาวใชกับ
งานที่มีลักษณะเปนการใหบริการวิจัยและพัฒนาที่เอกชน 
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายที่จะ
พฒันาเปนมหาวทิยาลัยท่ีเนนการวจิยั และมกีารขยายงาน
ทางดานบณัฑติศกึษา จงึไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานและ 
วิทยาเขตตางๆ ที่มีพันธกิจดานการเรียนการสอนการวิจัย 
และ/หรอืวจิยัวทิยานพินธระดบับณัฑติ ศกึษา จดัตัง้กองทนุ 
วจิยัของคณะ/หนวยงาน/วทิยาเขตขึน้ เพือ่ชวยใหงานวจิยั
เกิดความเขมแข็งและมีความตอเนื่อง
 ในป 2555 มีกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงานที่จัดตั้ง 
ขึ้นแลว จำนวน 33 กองทุน (มีคณะ/หนวยงานที่ยังไมได

¡Í§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ
จัดตั้งกองทุนคือ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร 
และวิทยาลัยนานาชาติ) มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,323.41 
ลานบาท และมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
จำนวน 117.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.90 ของงบ 
ประมาณกองทุนที่มีอยู (รูปที่ 4.1) ทั้งนี้มีการใชจายเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
42.87 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมาคือ ใชจาย
เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย คิดเปนรอยละ 
24.83 (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.1 การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของทุกคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2551-2555
หมายเหตุ ป 2555 ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
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 จากขอมูลการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรจากกองทนุวจิยัของคณะ/หนวย 
งานในป 2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขต 
หาดใหญ และวทิยาเขตอืน่ๆ แสดงในรปูที ่4.3 (ก) และ (ข) 
พบวาสัดสวนการใชเงินจากกองทุนวิจัยในภาพรวมสูงกวา

ทีไ่ดรบัจดัสรร แตเมือ่พจิารณารายคณะ พบวายงัมบีางคณะ/
หนวยงานที่มีการใชจายงบประมาณต่ำกวาจำนวนที่ไดรับ
จัดสรรคอนขางมาก จำเปนตองหากลไกเพื่อผลักดันใหมี
การนำเงินจากกองทุนวิจัยเหลานี้มาใชขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อใหเกิดผลงานมากขึ้น

รูปที่ 4.2   ผลการใชจายงบประมาณกองทุนวิจัย ป 2551-2555 จำแนกตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง

1. หมายถึง สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย

             และเครือขายวิจัย

2. หมายถึง พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย

3. หมายถึง สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณ

             การทำวิจัยตางประเทศ

4. หมายถึง  สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ

5. หมายถึง สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร

6. หมายถึง สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษา

   ที่เนนการวิจัย และทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

7. หมายถึง สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปน

   ที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ

8. หมายถึง วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย

25  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

(ข) กองทุนคณะ/หนวยงาน วิทยาเขตอื่นๆ

รูปที่ 4.3 การใชจายงบประมาณของกองทุนคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2555 
(ก) กองทุนคณะ/หนวยงาน  วิทยาเขตหาดใหญ
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 จากขอมูลการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรจากกองทนุวจิยัของคณะ/หนวย 
งานในป 2555 จำแนกตามคณะ/หนวยงานในวิทยาเขต 
หาดใหญ และวทิยาเขตอืน่ๆ แสดงในรปูที ่4.3 (ก) และ (ข) 
พบวาสัดสวนการใชเงินจากกองทุนวิจัยในภาพรวมสูงกวา

ทีไ่ดรบัจัดสรร แตเมือ่พจิารณารายคณะ พบวายงัมบีางคณะ/
หนวยงานที่มีการใชจายงบประมาณต่ำกวาจำนวนที่ไดรับ
จัดสรรคอนขางมาก จำเปนตองหากลไกเพื่อผลักดันใหมี
การนำเงินจากกองทุนวิจัยเหลานี้มาใชขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อใหเกิดผลงานมากขึ้น

รูปที่ 4.2   ผลการใชจายงบประมาณกองทุนวิจัย ป 2551-2555 จำแนกตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง

1. หมายถึง สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย

             และเครือขายวิจัย

2. หมายถึง พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย

3. หมายถึง สนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณ

             การทำวิจัยตางประเทศ

4. หมายถึง  สนับสนุนรางวัลใหงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ

5. หมายถึง สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร

6. หมายถึง สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษา

   ที่เนนการวิจัย และทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

7. หมายถึง สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปน

   ที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ

8. หมายถึง วัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย

25  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

(ข) กองทุนคณะ/หนวยงาน วิทยาเขตอื่นๆ

รูปที่ 4.3 การใชจายงบประมาณของกองทุนคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2555 
(ก) กองทุนคณะ/หนวยงาน  วิทยาเขตหาดใหญ
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à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ¨ÑÂ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับคณะ/หนวย 

งาน รวมกันผลักดันและใหการสนับสนุนการจัดตั้งเครือ
ขายการวจิยัภายในมหาวทิยาลยัขึน้ เพือ่สงเสรมิใหเกดิงาน 
วิจัยอยางมีทิศทาง ใหงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับบัณฑิต
ศึกษา สามารถสรางนักวิจัยใหม รวมถึงการนำผลงานวิจัย
ไปตีพิมพเผยแพรหรือใชประโยชนในดานตางๆ โดยในการ 
ใหการสนับสนุน แตละเครือขายจะไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ ในสัดสวน 
25 : 25 : 50

การสนบัสนุนเครอืขายวิจยั แบงออกเปน 4 ประเภท 
คือ

1. สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excel-
lence: DoE)

2. สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excel-
lence: CoE)

3. สถานวิจัย (Research Center: RC)
4. หนวยวิจัย (Research Unit: RU)

สำหรบัในป 2555 มเีครอืขายท่ีมหาวทิยาลัยใหการ 
สนับสนุนรวมทั้งสิ้น 63 เครือขาย แบงเปน DoE 2 
เครือขาย, CoE 7 เครือขาย, RC 21 เครือขาย และ RU 33 
เครือขาย และจากขอมูลเปรียบเทียบจำนวนเครือขาย
ตัง้แตป 2551-2555 (รปูที ่5.1) พบวาในภาพรวมมแีนวโนม 
เพิม่จำนวนสงูขึน้ในทกุประเภทเครอืขาย และเมือ่พจิารณา 
ตามประเภทเครือขายพบวา RU มีจำนวนมากที่สุด และมี
สดัสวนการเพิม่ขึน้สงูกวาเครอืขายประเภทอืน่ เนือ่งจากม ี
ขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการจัดตั้งและการดำเนินงาน
คอนขางมาก

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากขอมูลผลการดำเนิน
งานของเครือขายวิจัยเฉลี่ยตอ 1 เครือขาย ในป 2555 
เปรยีบเทยีบกับเปาหมายตามตัวช้ีวดัในดานตางๆ ประกอบ 
ดวย จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนผลงาน 
ตีพิมพ เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก และ 
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน พบวาเครือขายวิจัยสวน 
ใหญ มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย และเมื่อ 

รูปที่ 5.1  เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนตั้งแตป 2551-2555 จำแนกตามประเภทเครือขาย
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รูปที่ 5.4   เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย 

รูปที่ 5.5   การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย

28 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚Ï 2555

พจิารณารายตวัชีว้ดั พบวา 1) จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑติ 
ศึกษา (รูปท่ี 5.2) RC และ RU มผีลการดำเนินงานใกล
เคยีงกนัและสงูกวาเปาหมายทีว่างไว   2) จำนวนผลงานตพีมิพ 
(รูปที่ 5.3) เครือขายแตละประเภทมีผลการดำเนินงานสูง
กวาเปาหมาย โดยเฉพาะในสวนของผลงานตพีมิพในระดบั

รูปที่ 5.2   จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย

รูปที่ 5.3   จำนวนผลงานตีพิมพประจำป 2555 เฉลี่ยตอ 1 เครือขาย 

นานาชาติ  3) เงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาย
นอก (รูปที่ 5.4) มีเพียง RC และ RU ที่มีผลการดำเนินงาน 
สูงกวาเปาหมาย 4) การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน มี 
เพียง RC ที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมาย
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6.1  ¡ÒÃμÕ¾ÔÁ¾ �º·¤ÇÒÁÇ Ô¨ÑÂã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔ

(CMU) ม.สงขลานครินทร (PSU) ม.ขอนแกน (KKU) และ 
ม.เกษตรศาสตร (KU) ในระหวางป 2551-2555 นั้น พบวา 
ตัง้แตป 2551 เปนตนมา ม.สงขลานครนิทร มจีำนวนบทความ 
ที่ไดรับการตีพิมพเพิ่มขึ้นในระดับคอนขางคงที่ (รูปที่ 6.2) 
และเมื่อพิจารณาจำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI 
ป 2551-2555 จำแนกตามสาขา โดยแบงเปน 1) สาขา 
Science Citation Index (SCI-E) 2) สาขา Social Science 
Citation Index (SSCI) และ 3) สาขา Art & Humanities 
Citation Index (AHCI) (รูปที่ 6.3) พบวา มีจำนวน 
บทความตพีมิพในสาขา SCI-E มากทีส่ดุ สวนในสาขา AHCI 
ยังมีจำนวนนอยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนด
กลไกหรือแนวทางในการกระตุนการเพิ่มจำนวนบทความ
ตีพิมพ โดยเฉพาะบทความทางดานสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตรในภาพรวมทัง้ระบบ  ไมวาจะเปนเรือ่งการให 
ทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ รวมถึงระบบบัณฑิต 
ศึกษา 

º·¤ÇÒÁÇ Ô¨ÑÂ

รูปที่ 6.1  จำนวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS ระหวางป 2551-2555
                  หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556

6
¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹

 จากจำนวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS 
ในชวงระหวางป 2551-2555 (รูปที่ 6.1) พบวามีแนวโนม
เพิม่ข้ึนในสดัสวนคอนขางคงที ่ สวนใหญเปนบทความวจิยั 
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และในปจจุบัน
มหาวทิยาลยัไดใหความสำคัญกบัการเพิม่จำนวนบทความ
ตีพิมพทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากข้ึน 
โดยการจัดตั้งหนวย Publication clinic ขึ้น มีภารกิจหลัก 
ในการเพิ่มจำนวนบทความตีพิมพทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

ขอมูลจำนวนบทความในฐานขอมูล ISI  
เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย
 จากขอมูลจำนวนบทความในฐานขอมูล ISI เปรียบ 
เทียบ 6 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ไดแก 
ม.มหิดล (MU) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) ม.เชียงใหม 
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รูปที่ 6.3  จำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI ป 2551-2555 เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย จำแนกตามสาขา
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
(ก)  สาขา Science Citation Index (SCI-E)

รูปที่ 6.2  จำนวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล ISI เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัย ระหวางป 2551-2555
                        หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
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(ค)  สาขา Art & Humanities Citation Index (AHCI)

(ข)  สาขา Social Science Citation Index (SSCI)
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                        หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556
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(ค)  สาขา Art & Humanities Citation Index (AHCI)

(ข)  สาขา Social Science Citation Index (SSCI)
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7.1  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹ 
 (Community and Industry Linking Office: CILO)

ภายนอก ทัง้ภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม และชมุชน ซึง่ทีผ่านมา 
ไดดำเนินกิจกรรมที่เนนประสานงานในบริบทที่สอดคลอง
กับศักยภาพของชุมชนภาคใต (ตารางที่ 7.1)  ทั้งสวนที่
ดำเนินการจัดเองและเขารวมกับหนวยงายภายนอกอื่นๆ 
ดังนี้

    ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂ Õ
áÅÐ¤ÇÒÁÃ ÙŒ

ตารางที่ 7.1    กิจกรรมการประสานงาน ประจำป 2555

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

1. ประสานงานการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ (วช.) ประจำป 2555-2556 ภายใตการลงนามความรวมมือ (MOU 4 ฝาย) ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.) ม.วลัยลักษณ (มวล.) 
สภาอุตสาหกรรมภาคใต และสำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดังกิจกรรมตอไปนี้

1.1 จัดประชุม เพื่อใหนักวิจัยแกไขขอมูลของแผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบาย 
คารบอนเครดิต คารบอนฟุตพรินทและวอเตอรฟุตพรินท เพื่อการปลูก 
ยางพารา ในพื้นที่ปลูกใหมของภาคใต” โดย ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ 

คณะวิศวกรรม ศาสตร และคณะ ซึ่งเปนแผนงานวิจัยที่ผานการพิจารณา

ในรอบแรกจาก วช. ประจำป 2555

18 ม.ค. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.และ มวล.

คณะ
ทรัพยากร

ธรรมชาติ 

ม.อ.

1.2 แจงผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัย ปงบประมาณ 2555 (5 กลุมเรื่องเรงดวน) : กลุมเรื่อง ขาว 
มนัสำปะหลงั ยางพารา โลจิสตกิสและการบรหิารจดัการการทองเทีย่ว จาก 

วช. (รอบที ่1) ซึง่มีโครงการวจัิยทีไ่ดรบัการพจิารณาจำนวน 2 แผนงานวจิยั  

ไดแก
1) แผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบายคารบอนเครดิต คารบอนฟุตปริ้นตและ 

วอเตอรฟตุปริน้ท เพือ่การปลกูยางพาราในพืน้ทีป่ลกูใหมของภาคใต” โดย 
ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนหัวหนาแผนงานฯ

2) แผนงานวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่ไมใชเนื้อยางของน้ำยางพารา: ชนิด 
ปรมิาณ ผล ตอผลติภณัฑและการนำไปใชประโยชน” โดย ผศ.ดร.วไิลรตัน 

ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหัวหนาแผนงานฯ

2 ก.พ. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.

7

 7.1.1 กิจกรรมการประสานงาน
 สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและ
ชุมชน หรือ CILO ไดดำเนินงานตามภารกิจในการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใน
การถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีใหแกหนวยงาน
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7.1  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹ 
 (Community and Industry Linking Office: CILO)

ภายนอก ทัง้ภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม และชมุชน ซึง่ทีผ่านมา 
ไดดำเนินกิจกรรมที่เนนประสานงานในบริบทที่สอดคลอง
กับศักยภาพของชุมชนภาคใต (ตารางที่ 7.1)  ทั้งสวนที่
ดำเนินการจัดเองและเขารวมกับหนวยงายภายนอกอื่นๆ 
ดังนี้

    ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂ Õ
áÅÐ¤ÇÒÁÃ ÙŒ

ตารางที่ 7.1    กิจกรรมการประสานงาน ประจำป 2555

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

1. ประสานงานการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ (วช.) ประจำป 2555-2556 ภายใตการลงนามความรวมมือ (MOU 4 ฝาย) ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.) ม.วลัยลักษณ (มวล.) 
สภาอุตสาหกรรมภาคใต และสำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดังกิจกรรมตอไปนี้

1.1 จัดประชุม เพื่อใหนักวิจัยแกไขขอมูลของแผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบาย 
คารบอนเครดิต คารบอนฟุตพรินทและวอเตอรฟุตพรินท เพื่อการปลูก 
ยางพารา ในพื้นที่ปลูกใหมของภาคใต” โดย ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ 

คณะวิศวกรรม ศาสตร และคณะ ซึ่งเปนแผนงานวิจัยที่ผานการพิจารณา

ในรอบแรกจาก วช. ประจำป 2555

18 ม.ค. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.และ มวล.

คณะ
ทรัพยากร

ธรรมชาติ 

ม.อ.

1.2 แจงผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัย ปงบประมาณ 2555 (5 กลุมเรื่องเรงดวน) : กลุมเรื่อง ขาว 
มนัสำปะหลงั ยางพารา โลจสิตกิสและการบรหิารจดัการการทองเทีย่ว จาก 

วช. (รอบที ่1) ซึง่มีโครงการวจัิยท่ีไดรบัการพจิารณาจำนวน 2 แผนงานวจิยั  

ไดแก
1) แผนงานวิจัยเรื่อง “นโยบายคารบอนเครดิต คารบอนฟุตปริ้นตและ 

วอเตอรฟตุปริน้ท เพือ่การปลกูยางพาราในพืน้ทีป่ลกูใหมของภาคใต” โดย 
ผศ.ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนหัวหนาแผนงานฯ

2) แผนงานวิจัยเรื่อง “องคประกอบที่ไมใชเนื้อยางของน้ำยางพารา: ชนิด 
ปรมิาณ ผล ตอผลติภณัฑและการนำไปใชประโยชน” โดย ผศ.ดร.วไิลรตัน 

ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหัวหนาแผนงานฯ

2 ก.พ. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.

7

 7.1.1 กิจกรรมการประสานงาน
 สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและ
ชุมชน หรือ CILO ไดดำเนินงานตามภารกิจในการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใน
การถายทอดองคความรูหรือเทคโนโลยีใหแกหนวยงาน
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

1.3 เชิญผูเกี่ยวของจากหนวยงานภายใต MOU 4 ฝาย เขาประชุมเพื่อพัฒนา 

ขอเสนอโครงการวิจัย 3 ดาน ไดแก ปาลม ยางพารา สัตวน้ำ สง วช. เพื่อ 

พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย ผาน รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา รอง 

อธิการบดี ฝายวิจัยฯ มวล. ในฐานะที่ปรึกษาเครือขายการวิจัยภูมิภาค: 

ภาคใตผลการประชุมมีนักวิจัยสงโครงการ ดังนี้

1) ดานปาลม ม.อ. 1 โครงการชุด และ 1 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการ 

เดี่ยว

2) ดานยางพารา  ม.อ. 1 โครงการเดี่ยว

3) ดานสัตวน้ำ ม.อ. 2 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการเดี่ยว

จัด 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อ 

9 มี.ค. 55

ครั้งที่ 2 เมื่อ 

2 พ.ค. 55

1.สภาอุตสาหกรรม

ภาคใต

2. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ. 

และ มวล.

3. วช.

หองประชุม

เลิศพัฒน 

สำนักวิจัย

และพัฒนา 

ม.อ.

1.4 ติดตามผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. ประจำป 2555 

ในสวน ของแผนงานวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย ซึ่งไดรับแจงผลจาก วช. 

เครือขายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต ขอใหนักวิจัย

ดานปาลมและดานสัตวน้ำ สงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ทุนวิจัยจาก วช. ในปงบประมาณ 2556 อีกครั้ง ตามกระบวนการของ วช. 

(ประกาศ กรอบ 7 ส.ค. 55)

ดานยางพารา ซึ่ง วช. ไดสงตอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) พิจารณานั้น สกว. ไดแจงผลการสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องเครื่อง
เลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสีย โดย ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง  CILO จะติดตามผลการวิจัยตอไป

21 พ.ค. 55 -

10 ก.ค. 55

1. ภาคอุตสาหกรรม

2. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ.

3. วช.

1.5 ตดิตามประกาศจาก วช. เมือ่วนัที ่8 ส.ค. 55 เรือ่ง การรบัขอเสนอการวจิยั
เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนทนุอดุหนนุการวจิยั ปงบประมาณ 2556 (การวิจยัที่
มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุม เรื่อง และ 
9 กลุม เรื่องเรงดวน) และประสานเพื่อสงขอเสนอโครงการวิจัยภายใต 
MOU 4 ฝาย ดานสัตวน้ำ ประกอบดวย
1) แผนงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยของปลิงทะเลขาวรวม
กับการเพาะเลีย้งปลานิลแดงทะเล ประกอบดวย 3 โครงการยอย โดยมี 
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปน ผูอำนวยการแผนงานฯ

2) โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไฮโดรไลเสทที่มีสมบัติทาง

ชีวภาพจากเศษเหลือของเครื่องทำบริสุทธิ์เนื้อปลาบดของกระบวนการ
ผลิตซูริมิแชเยือกแข็งและการใชพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี อ.จุฑา แซวอง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ

23 ก.ค. 55 -
4 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
2. วช.

1.6 ประสานนำสงขอมูลโครงการวิจัย “ดานปาลม” ภายใต  MOU 4 ฝายเพื่อ
ใช เปนขอมูลในการจัดประชุมความรวมมือระหวางกลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับทีมนักวิจัย 

ม.อ. 

30 ส.ค. 55 -  
7 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

2. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
3. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม 

ส.อ.ท.

หองประชุม

เลิศพัฒน 

สำนักวิจัย
และพัฒนา 
ม.อ.
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

1.7 ประสานเพื่อสงขอมูลจากการประชุมหารือรวมระหวางกลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท. กับทีมนักวิจัย ม.อ. 

27 ก.ย. 55 - 

9 ต.ค. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม ส.อ.ท.

3. อาจารย/นักวิจัย 

ม.อ.

1.8 แจงความคบืหนาแกหวัหนาโครงการทัง้ 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบผลสรปุ 

จากการนำหวัขอวจิยัดานปาลม 8 หวัขอ (8 แผนงาน) ตามท่ีกลุมอุตสาหกรรม 

น้ำมันปาลมฯ และทีมงาน ของ ส.อ.ท. เขาหารือกับสำนักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เกี่ยวกับประเด็นกรอบการวิจัย 

ทุน วช. ปงบประมาณ 2556 เมื่อวันศุกรที่ 5 ต.ค. 55 

17-19 ต.ค. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม ส.อ.ท.

3. อาจารย/นักวิจัย 

ม.อ.

1.9 ประชาสมัพนัธการประกาศรบัขอเสนอการวจิยั เพือ่ขอรบัทนุอดุหนนุฯ วช. 

ป 2556 (การวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
3 กลุมเรื่อง) ใหหัวหนาโครงการทั้ง 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบพรอมแจง 
เรื่องการสงขอเสนอโครงการวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท. 

6-27 พ.ย. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา เพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/นกัวิจัย 
ม.อ.

1.10 ประสานงานเรื่อง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล (Non-
disclosure agreement) ระหวางสถาบนัวจิยัและพฒันา เพือ่อตุสาหกรรม 
ส.อ.ท. และ ม.อ.” กับศูนยทรัพยสินทางปญญา ม.สงขลานครินทร 

30 พ.ย. 55 1. เจาหนาที่
สถาบันวิจัยฯ
2. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

1.11 ประสานเพื่อขอขอมูลแผนงานวิจัยของนักวิจัย ม.อ. ที่สถาบันวิจัยฯ up-
load ผานระบบ NRPM จำนวน  3 แผนงาน ดังนี้

1) แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑแบคทีเรียสำหรับปาลมน้ำมัน” 

โดยมีผูอำนวยการแผนงาน คอื นายเฉลมิ  โกกนุทาภรณจากกลุมอตุสาหกรรม 
น้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน วิจยัหลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อัจฉรา 

เพ็งหนู คณะทรัพยากร ธรรมชาติ

2) แผนงานวจิยัเรือ่ง “การจดัการระบบนำ้มนัปาลมของประเทศไทย ตัง้แต 
การเพาะปลูก การผลิต การสงออก เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีผูอำนวยการแผนงานจากกลุม

อุตสาหกรรมน้ำมัน ปาลม ส.อ.ท. มีผูรวม งานวิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.

ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร
3) แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ำเสีย
โรงงาน สกัดน้ำมันปาลม” มีผูอำนวยการแผนงาน คือ นายกฤษดา 

ชวนะนันท ประธานกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน 

วิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล คณะอุตสาหกรรม 
เกษตร 

3 ธ.ค. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนาเพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ.

1.12 ประสานเพ่ือติดตามผลการสง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล 
ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. และ ม.อ.” ผาน 
คุณเมย ทีวะกุล ผูชวยผูอำนวยการงานวิชาการสถาบันวิจัยฯ 

25 ธ.ค. 55 

ถึงปจจุบัน

สถาบันวิจัยฯ 

ส.อ.ท.
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1.3 เชิญผูเกี่ยวของจากหนวยงานภายใต MOU 4 ฝาย เขาประชุมเพื่อพัฒนา 

ขอเสนอโครงการวิจัย 3 ดาน ไดแก ปาลม ยางพารา สัตวน้ำ สง วช. เพื่อ 

พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย ผาน รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา รอง 

อธิการบดี ฝายวิจัยฯ มวล. ในฐานะที่ปรึกษาเครือขายการวิจัยภูมิภาค: 

ภาคใตผลการประชุมมีนักวิจัยสงโครงการ ดังนี้

1) ดานปาลม ม.อ. 1 โครงการชุด และ 1 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการ 

เดี่ยว

2) ดานยางพารา  ม.อ. 1 โครงการเดี่ยว

3) ดานสัตวน้ำ ม.อ. 2 โครงการเดี่ยว, มวล. 1 โครงการเดี่ยว

จัด 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อ 

9 มี.ค. 55

ครั้งที่ 2 เมื่อ 

2 พ.ค. 55

1.สภาอุตสาหกรรม

ภาคใต

2. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ. 

และ มวล.

3. วช.

หองประชุม

เลิศพัฒน 

สำนักวิจัย

และพัฒนา 

ม.อ.

1.4 ติดตามผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. ประจำป 2555 

ในสวน ของแผนงานวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย ซึ่งไดรับแจงผลจาก วช. 

เครือขายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต ขอใหนักวิจัย

ดานปาลมและดานสัตวน้ำ สงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ทุนวิจัยจาก วช. ในปงบประมาณ 2556 อีกครั้ง ตามกระบวนการของ วช. 

(ประกาศ กรอบ 7 ส.ค. 55)

ดานยางพารา ซึ่ง วช. ไดสงตอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) พิจารณานั้น สกว. ไดแจงผลการสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องเครื่อง
เลื่อยไมยางพาราแบบใหมเพื่อลดการสูญเสีย โดย ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง  CILO จะติดตามผลการวิจัยตอไป

21 พ.ค. 55 -

10 ก.ค. 55

1. ภาคอุตสาหกรรม

2. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ.

3. วช.

1.5 ตดิตามประกาศจาก วช. เมือ่วนัที ่8 ส.ค. 55 เรือ่ง การรบัขอเสนอการวจิยั
เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนทนุอดุหนนุการวจิยั ปงบประมาณ 2556 (การวิจยัที่
มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุม เรื่อง และ 
9 กลุม เรื่องเรงดวน) และประสานเพื่อสงขอเสนอโครงการวิจัยภายใต 
MOU 4 ฝาย ดานสัตวน้ำ ประกอบดวย
1) แผนงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยของปลิงทะเลขาวรวม
กับการเพาะเลีย้งปลานิลแดงทะเล ประกอบดวย 3 โครงการยอย โดยมี 
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปน ผูอำนวยการแผนงานฯ

2) โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไฮโดรไลเสทที่มีสมบัติทาง

ชีวภาพจากเศษเหลือของเครื่องทำบริสุทธิ์เนื้อปลาบดของกระบวนการ
ผลิตซูริมิแชเยือกแข็งและการใชพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี อ.จุฑา แซวอง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ

23 ก.ค. 55 -
4 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.
2. วช.

1.6 ประสานนำสงขอมูลโครงการวิจัย “ดานปาลม” ภายใต  MOU 4 ฝายเพื่อ
ใช เปนขอมูลในการจัดประชุมความรวมมือระหวางกลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับทีมนักวิจัย 

ม.อ. 

30 ส.ค. 55 -  
7 ก.ย. 55

1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

2. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
3. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม 

ส.อ.ท.

หองประชุม

เลิศพัฒน 

สำนักวิจัย
และพัฒนา 
ม.อ.
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1.7 ประสานเพื่อสงขอมูลจากการประชุมหารือรวมระหวางกลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท. กับทีมนักวิจัย ม.อ. 

27 ก.ย. 55 - 

9 ต.ค. 55

1. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม ส.อ.ท.

3. อาจารย/นักวิจัย 

ม.อ.

1.8 แจงความคบืหนาแกหวัหนาโครงการทัง้ 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบผลสรปุ 

จากการนำหวัขอวจิยัดานปาลม 8 หวัขอ (8 แผนงาน) ตามท่ีกลุมอุตสาหกรรม 

น้ำมันปาลมฯ และทีมงาน ของ ส.อ.ท. เขาหารือกับสำนักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เกี่ยวกับประเด็นกรอบการวิจัย 

ทุน วช. ปงบประมาณ 2556 เมื่อวันศุกรที่ 5 ต.ค. 55 

17-19 ต.ค. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนาเพื่อ

อุตสาหกรรม ส.อ.ท.

3. อาจารย/นักวิจัย 

ม.อ.

1.9 ประชาสมัพนัธการประกาศรบัขอเสนอการวจิยั เพือ่ขอรบัทนุอดุหนนุฯ วช. 

ป 2556 (การวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
3 กลุมเรื่อง) ใหหัวหนาโครงการทั้ง 8 กลุม “ดานปาลม” ทราบพรอมแจง 
เรื่องการสงขอเสนอโครงการวิจัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท. 

6-27 พ.ย. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.
2. สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา เพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/นกัวิจัย 
ม.อ.

1.10 ประสานงานเรื่อง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล (Non-
disclosure agreement) ระหวางสถาบนัวจิยัและพฒันา เพือ่อตุสาหกรรม 
ส.อ.ท. และ ม.อ.” กับศูนยทรัพยสินทางปญญา ม.สงขลานครินทร 

30 พ.ย. 55 1. เจาหนาที่
สถาบันวิจัยฯ
2. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

1.11 ประสานเพื่อขอขอมูลแผนงานวิจัยของนักวิจัย ม.อ. ที่สถาบันวิจัยฯ up-
load ผานระบบ NRPM จำนวน  3 แผนงาน ดังนี้

1) แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑแบคทีเรียสำหรับปาลมน้ำมัน” 

โดยมีผูอำนวยการแผนงาน คอื นายเฉลมิ  โกกนุทาภรณจากกลุมอตุสาหกรรม 
น้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน วิจยัหลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อัจฉรา 

เพ็งหนู คณะทรัพยากร ธรรมชาติ

2) แผนงานวจิยัเรือ่ง “การจดัการระบบนำ้มนัปาลมของประเทศไทย ตัง้แต 
การเพาะปลูก การผลิต การสงออก เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีผูอำนวยการแผนงานจากกลุม

อุตสาหกรรมน้ำมัน ปาลม ส.อ.ท. มีผูรวม งานวิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.

ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร
3) แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ำเสีย
โรงงาน สกัดน้ำมันปาลม” มีผูอำนวยการแผนงาน คือ นายกฤษดา 

ชวนะนันท ประธานกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ส.อ.ท. มีผูรวมงาน 

วิจัยหลักจาก ม.อ. คือ รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล คณะอุตสาหกรรม 
เกษตร 

3 ธ.ค. 55 1. กลุมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ส.อ.ท.

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนาเพื่อ 
อุตสาหกรรม ส.อ.ท.
3. อาจารย/

นักวิจัย ม.อ.

1.12 ประสานเพ่ือติดตามผลการสง “บันทึกขอตกลงวาดวยการไมเปดเผยขอมูล 
ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. และ ม.อ.” ผาน 
คุณเมย ทีวะกุล ผูชวยผูอำนวยการงานวิชาการสถาบันวิจัยฯ 

25 ธ.ค. 55 

ถึงปจจุบัน

สถาบันวิจัยฯ 

ส.อ.ท.
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

2. การขอขึ้นทะเบียนให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพื่อใหภาคเอกชนขอยกเวนภาษี ได 200%

2.1 ประสานงานไปยังหนวยงานภายใน ม.อ. ที่เกี่ยวของ เพื่อขอขอมูลสำหรับ

ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตามท่ีไดรับหนังสือจากสำนักกฎหมาย กรม 

สรรพากร เรื่องขอสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม หลังจากยื่นแบบ ว.พ. 01 

ตอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยี 

18 ม.ค. 55 1. งานวินัยและ

นิติการ ม.อ.

2. กองคลัง ม.อ. 

3. สำนักวิจัยและ

พัฒนา ม.อ.

4. สำนักกฎหมาย 

กรมสรรพากร 

2.2 จัดสงหนังสือแจงขอเท็จจริงพรอมกับสงเอกสารที่เกี่ยวของถึง 

ผอ.สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพิ่มเติม และติดตามความคืบหนา

27 มิ.ย. 55 - 

2 ก.ค. 55

เจาหนาที่

กรมสรรพากร

2.3 ประสานสงขอมูลใหเจาหนาที่ GISSCO CO., LTD. ดังนี้

1) แบบคำขอ ว.พ. 01 และคูมือขอรับรองโครงการวิจัย

2) ขั้นตอนการยื่นขอยกเวนภาษีของภาคเอกชน

3) เลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ของ ม.อ.

3-24 ก.ค. 55  GISSCO CO., LTD.

2.4 ประสานติดตามเลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ที่ ม.อ. ยื่นไว จาก 

สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อใหภาคเอกชนที่ตองการยื่นขอรับรองโครง
การวิจัยและลดหยอนภาษี 200% สามารถนำเลข ทะเบียนรับแบบคำขอ 
ว.พ. 01 ของ ม.อ. ไปยื่นเปนเอกสารประกอบได

23-24 ก.ค. 55 เจาหนาที่

สรรพากร
พื้นที่สงขลา 2

3. โครงการสังเคราะหผลงานวิจัยของ ม.อ. เพื่อนำไปสูการใชประโยชน

3.1 จัดประชุมเร่ือง “แนวทางการดำเนินงานโครงการสงัเคราะหฯ” 3 ต.ค. 55 1. เจาหนาที่ CILO 
2. ผูบริหาร
สำนักวิจัย
และพัฒนา

หองประชุม 
เลิศพัฒน 
สำนักวิจัย 
และพัฒนา 
ม.อ.

3.2 หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการทำวิจัยรวมกับนักวิจัยเจาของผลงานที่ 
ไดรับคัดเลือกเปนผลงานนำรอง ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เปนกลุมแรก จำนวน 2 เรื่อง ไดแก
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
สภาพผูปวยบาดเจ็บหลายระบบ” โดย ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย และ รศ.ดร.

ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร 

2. รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ เรือ่ง “การพฒันารปูแบบการใหบรกิารคลอด 
วถิธีรรมชาต”ิ โดย รศ.รอ.ดร.สุรยีพร กฤษเจรญิ  ผศ.ดร.ทรงพร จนัทรพฒัน  

ผศ.กัญจนี พลอินทร และ ผศ.ปราณี พงศไพบูลย คณะพยาบาลศาสตร

9 ต.ค. 55 1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

2. รองผูอำนวยการ
สำนกัวจิยัและพฒันา 
ฝายสังคมศาสตร

หองประชุม 

เลิศพัฒน 
สำนักวิจัย
และพัฒนา 

ม.อ.

3.3 จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจัย เพื่อคัดกรองรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

11 ธ.ค. 55 คณะกรรมการ
สังเคราะห

ผลงานวิจัย
กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

หองประชุม

ฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัย

และพัฒนา
ม.อ.
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

4. การประสานงานและจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

4.1 ประสานงานเพื่อหานักวิจัยที่เชี่ยวชาญหรือสนใจทำวิจัยเพื่อการใช

ประโยชน/เพิ่มมูลคาขี้เถาและถานเศษเหลือ ตามคำรองขอของบริษัท

สยามอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จำกัด 

12 เม.ย. 55 1. บริษัทสยาม

อินเตอร

เนชั่นแนลฟูด จำกัด

2. อาจารยและ

นักวิจัย ม.อ.

4.2 ประสานขอขอมูลโรงงานไมยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากสมาคม 

ธุรกิจไมยางพารา เนื่องจาก ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุลประธานกรรมการ 

บรหิารกลุมบรษิทัในเครอือนิโนเวชัน่ จำกดั เดนิทางมาเจรจาความรวมมอื 

ดานยางพารากับ ม.อ. 

19-23 เม.ย. 55 1. เจาหนาที่สมาคม

ธุรกิจไมยางพารา

2. โรงงานไม

ยางพาราในพื้นที่

จังหวัดสงขลา

3. ประธานกรรมการ

บริหารกลุมบริษัท

ในเครืออินโนเวชั่น 

จำกัด

4.3 จดัพธิลีงนามความรวมมอืระหวาง ม.อ. และ บรษิทัไทยฮ้ัวยางพารา จำกดั 
(มหาชน) เพือ่สนบัสนนุดานการศกึษา งานวจิยัดานยางพารา และงานวจิยั 
ดานอื่นที่เกี่ยวของ

23 เม.ย. 55 1. ผูแทนจากบริษัท
ไทยฮั้วยางพารา 
จำกัด (มหาชน)
2. ผูบริหาร อาจารย 
และนักวิจัย ม.อ.

หองประชุม 1  
สำนักงาน 
อธิการบดี 
ม.อ.

4.4 จัดสัมมนา “หาดใหญเขมแข็ง...สูภัยน้ำทวม” ครั้งที่ 4 29 ก.ย. 55 1. อาจารย/
นักวิจัยที่สนใจ
2. หนวยงานภาคี
3. ประชาชนทั่วไป

หองประชุม
ทองจันทร 
หงศลดารมภ 
คณะแพทย-
ศาสตร ม.อ.

4.5 ประสานงานไปยังสำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม (OIL) อุทยาน 
วิทยาศาสตร ม.อ. เพื่อหาแหลงทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ 
software ในการพัฒนาระบบงานใหกับโรงงานของคุณปกรณ ศรีอัมพร-

ศานต นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 

วิศวกรรมศาสตร 

28 ธ.ค. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย สถานที่

2. การขอขึ้นทะเบียนให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพื่อใหภาคเอกชนขอยกเวนภาษี ได 200%

2.1 ประสานงานไปยังหนวยงานภายใน ม.อ. ที่เกี่ยวของ เพื่อขอขอมูลสำหรับ

ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตามท่ีไดรับหนังสือจากสำนักกฎหมาย กรม 

สรรพากร เรื่องขอสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม หลังจากยื่นแบบ ว.พ. 01 

ตอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อให ม.อ. เปนผูรับทำวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยี 

18 ม.ค. 55 1. งานวินัยและ

นิติการ ม.อ.

2. กองคลัง ม.อ. 

3. สำนักวิจัยและ

พัฒนา ม.อ.

4. สำนักกฎหมาย 

กรมสรรพากร 

2.2 จัดสงหนังสือแจงขอเท็จจริงพรอมกับสงเอกสารที่เกี่ยวของถึง 

ผอ.สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เพิ่มเติม และติดตามความคืบหนา

27 มิ.ย. 55 - 

2 ก.ค. 55

เจาหนาที่

กรมสรรพากร

2.3 ประสานสงขอมูลใหเจาหนาที่ GISSCO CO., LTD. ดังนี้

1) แบบคำขอ ว.พ. 01 และคูมือขอรับรองโครงการวิจัย

2) ขั้นตอนการยื่นขอยกเวนภาษีของภาคเอกชน

3) เลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ของ ม.อ.

3-24 ก.ค. 55  GISSCO CO., LTD.

2.4 ประสานติดตามเลขทะเบียนรับแบบคำขอ ว.พ. 01 ที่ ม.อ. ยื่นไว จาก 

สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เพื่อใหภาคเอกชนที่ตองการยื่นขอรับรองโครง
การวิจัยและลดหยอนภาษี 200% สามารถนำเลข ทะเบียนรับแบบคำขอ 
ว.พ. 01 ของ ม.อ. ไปยื่นเปนเอกสารประกอบได

23-24 ก.ค. 55 เจาหนาที่

สรรพากร
พื้นที่สงขลา 2

3. โครงการสังเคราะหผลงานวิจัยของ ม.อ. เพื่อนำไปสูการใชประโยชน

3.1 จัดประชุมเร่ือง “แนวทางการดำเนินงานโครงการสงัเคราะหฯ” 3 ต.ค. 55 1. เจาหนาที่ CILO 
2. ผูบริหาร
สำนักวิจัย
และพัฒนา

หองประชุม 
เลิศพัฒน 
สำนักวิจัย 
และพัฒนา 
ม.อ.

3.2 หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการทำวิจัยรวมกับนักวิจัยเจาของผลงานที่ 
ไดรับคัดเลือกเปนผลงานนำรอง ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เปนกลุมแรก จำนวน 2 เรื่อง ไดแก
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
สภาพผูปวยบาดเจ็บหลายระบบ” โดย ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย และ รศ.ดร.

ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร 

2. รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ เรือ่ง “การพฒันารปูแบบการใหบรกิารคลอด 
วถิธีรรมชาต”ิ โดย รศ.รอ.ดร.สุรยีพร กฤษเจรญิ  ผศ.ดร.ทรงพร จนัทรพฒัน  

ผศ.กัญจนี พลอินทร และ ผศ.ปราณี พงศไพบูลย คณะพยาบาลศาสตร

9 ต.ค. 55 1. อาจารย/
นักวิจัย ม.อ.

2. รองผูอำนวยการ
สำนกัวจิยัและพฒันา 
ฝายสังคมศาสตร

หองประชุม 

เลิศพัฒน 
สำนักวิจัย
และพัฒนา 

ม.อ.

3.3 จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจัย เพื่อคัดกรองรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

11 ธ.ค. 55 คณะกรรมการ
สังเคราะห

ผลงานวิจัย
กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

หองประชุม

ฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัย

และพัฒนา
ม.อ.
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4. การประสานงานและจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

4.1 ประสานงานเพื่อหานักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญหรือสนใจทำวิจัยเพื่อการใช

ประโยชน/เพิ่มมูลคาขี้เถาและถานเศษเหลือ ตามคำรองขอของบริษัท

สยามอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จำกัด 

12 เม.ย. 55 1. บริษัทสยาม

อินเตอร

เนชั่นแนลฟูด จำกัด

2. อาจารยและ

นักวิจัย ม.อ.

4.2 ประสานขอขอมูลโรงงานไมยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากสมาคม 

ธุรกิจไมยางพารา เนื่องจาก ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุลประธานกรรมการ 

บรหิารกลุมบรษิทัในเครอือนิโนเวชัน่ จำกดั เดนิทางมาเจรจาความรวมมอื 

ดานยางพารากับ ม.อ. 

19-23 เม.ย. 55 1. เจาหนาที่สมาคม

ธุรกิจไมยางพารา

2. โรงงานไม

ยางพาราในพื้นที่

จังหวัดสงขลา

3. ประธานกรรมการ

บริหารกลุมบริษัท

ในเครืออินโนเวชั่น 

จำกัด

4.3 จดัพธิลีงนามความรวมมอืระหวาง ม.อ. และ บรษิทัไทยฮ้ัวยางพารา จำกัด 
(มหาชน) เพือ่สนบัสนนุดานการศกึษา งานวจิยัดานยางพารา และงานวจิยั 
ดานอื่นที่เกี่ยวของ

23 เม.ย. 55 1. ผูแทนจากบริษัท
ไทยฮั้วยางพารา 
จำกัด (มหาชน)
2. ผูบริหาร อาจารย 
และนักวิจัย ม.อ.

หองประชุม 1  
สำนักงาน 
อธิการบดี 
ม.อ.

4.4 จัดสัมมนา “หาดใหญเขมแข็ง...สูภัยน้ำทวม” ครั้งที่ 4 29 ก.ย. 55 1. อาจารย/
นักวิจัยที่สนใจ
2. หนวยงานภาคี
3. ประชาชนทั่วไป

หองประชุม
ทองจันทร 
หงศลดารมภ 
คณะแพทย-
ศาสตร ม.อ.

4.5 ประสานงานไปยังสำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม (OIL) อุทยาน 
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software ในการพัฒนาระบบงานใหกับโรงงานของคุณปกรณ ศรีอัมพร-

ศานต นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 

วิศวกรรมศาสตร 

28 ธ.ค. 55 อาจารย/นักวิจัย 
ม.อ.
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 7.1.2 กิจกรรมการจัดประชุมเผยแพรผลการ 
วิจัย
 1. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจัย 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
 สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน 
(CILO) ไดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนคณะในกลุมสาขาวิชา
วทิยาศาสตรสขุภาพ เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 ทีผ่านมา 
ณ หองประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดกรอง 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาดังกลาว ที่มี
ศักยภาพสามารถนำไปใชประโยชนตอได ประกอบดวย 
ผูแทนจาก 6 คณะ คือ คณะเทคนิคการแพทย คณะทันต-
แพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะแพทยแผนไทย คณะ 
แพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
 ผลจากการประชุม ชวยให CILO ไดแนวทางการ
คดักรองงานวจิยัในเบือ้งตน ซึง่เริม่ดวยการวิเคราะหขอมลู
จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณารางรายงาน
วจิยัฉบบัสมบูรณมากอนหนาน้ี และคดักรองเฉพาะรายงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ ตั้งแตป 2553 เปนตนไป โดยไมนับรวม
โครงการวิจัยประเภทวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ นอกจาก 
นี้ คณะกรรมการไดเสนอใหปรับปรุงแบบประเมินรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณใหกระชับ เพื่อใหนักวิจัยกรอกไดงาย
ที่สุด

อุตสาหกรรมรองรับและรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอ
ขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ (วช.) 
ซึ่งการจัด Workshop ครั้งนี้ เปนโครงการภายใตการ
ลงนามความรวมมือ MOU 4 ฝาย (ม.อ. มวล. สภา 
อุตสาหกรรมภาคใต และ วช.) ที่มุงเนนการทำวิจัยใน 5 
ประเด็น ไดแก ปาลม ยาง สัตวน้ำ อุตสาหกรรมฮาลาล 
และอุตสาหกรรมรังนกแอน 

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพัฒนาโจทยวิจัย 
เพื่อภาคอุตสาหกรรม
 CILO ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เม่ือ 
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน สำนักวิจัย 
และพัฒนา โดยเชญินักวิจัย ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.) 
และ ม.วลัยลักษณ (มวล.) เขารวมนำเสนอ Concept Paper 
ของแผนงาน/โครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาเปนโจทยวิจัย 
เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยตองมีผูประกอบการหรือภาค

41  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 ตอมาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 CILO ไดจัด 
Workshop เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย  
โดยใหนักวิจัยกลุมเดิมนำเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ 
(Full Proposal) ตอผูทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 หนวยงาน 
ประกอบดวย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิประธานสภาอตุสาหกรรมภาคใต ผูทรงคณุวฒุจิาก 
มวล. และ ม.อ. ซึ่งทุกทานไดรวมกันพิจารณาและใหขอ
เสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักวิจัยอยางยิ่ง

������������������_������������2555.indd   46 8/6/13   9:22 AM



40 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 7.1.2 กิจกรรมการจัดประชุมเผยแพรผลการ 
วิจัย
 1. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะหผลงานวิจัย 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
 สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน 
(CILO) ไดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนคณะในกลุมสาขาวิชา
วทิยาศาสตรสขุภาพ เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2555 ทีผ่านมา 
ณ หองประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดกรอง 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณในกลุมสาขาวิชาดังกลาว ที่มี
ศักยภาพสามารถนำไปใชประโยชนตอได ประกอบดวย 
ผูแทนจาก 6 คณะ คือ คณะเทคนิคการแพทย คณะทันต-
แพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะแพทยแผนไทย คณะ 
แพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
 ผลจากการประชุม ชวยให CILO ไดแนวทางการ
คดักรองงานวจิยัในเบือ้งตน ซึง่เริม่ดวยการวิเคราะหขอมลู
จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณารางรายงาน
วจิยัฉบับสมบูรณมากอนหนาน้ี และคดักรองเฉพาะรายงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ ตั้งแตป 2553 เปนตนไป โดยไมนับรวม
โครงการวิจัยประเภทวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ นอกจาก 
นี้ คณะกรรมการไดเสนอใหปรับปรุงแบบประเมินรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณใหกระชับ เพื่อใหนักวิจัยกรอกไดงาย
ที่สุด

อุตสาหกรรมรองรับและรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอ
ขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ (วช.) 
ซึ่งการจัด Workshop คร้ังนี้ เปนโครงการภายใตการ
ลงนามความรวมมือ MOU 4 ฝาย (ม.อ. มวล. สภา 
อุตสาหกรรมภาคใต และ วช.) ที่มุงเนนการทำวิจัยใน 5 
ประเด็น ไดแก ปาลม ยาง สัตวน้ำ อุตสาหกรรมฮาลาล 
และอุตสาหกรรมรังนกแอน 

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพัฒนาโจทยวิจัย 
เพื่อภาคอุตสาหกรรม
 CILO ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เม่ือ 
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน สำนักวิจัย 
และพัฒนา โดยเชญินักวิจัย ของ ม.สงขลานครินทร (ม.อ.) 
และ ม.วลัยลักษณ (มวล.) เขารวมนำเสนอ Concept Paper 
ของแผนงาน/โครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาเปนโจทยวิจัย 
เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยตองมีผูประกอบการหรือภาค

41  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 ตอมาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 CILO ไดจัด 
Workshop เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยภายใต MOU 4 ฝาย  
โดยใหนักวิจัยกลุมเดิมนำเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ 
(Full Proposal) ตอผูทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 หนวยงาน 
ประกอบดวย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิประธานสภาอตุสาหกรรมภาคใต ผูทรงคณุวฒุจิาก 
มวล. และ ม.อ. ซึ่งทุกทานไดรวมกันพิจารณาและใหขอ
เสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักวิจัยอยางยิ่ง

������������������_������������2555.indd   47 8/6/13   9:22 AM



42 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 3. รวมกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานโครง
การถายทอดเทคโนโลยี 
 1) การผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหาร
จากไหมขาวโพด”
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ คณะอุตสาหกรรม 
เกษตร  CILO นำโดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผู
อำนวยการสำนกัวจิยัและพัฒนา ฝายวิจยัอตุสาหกรรมและ 
ชุมชน ไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด” โดยม ีผศ.ดร.ปยรตัน ศริวิงศไพศาล อาจารย 
ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากร โครงการนี้
เปนโครงการของศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
การสงออก (ADCET) คณะอตุสาหกรรมเกษตร ซึง่ไดรบัการ 
สนบัสนนุงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด 
เทคโนโลยี/นวตักรรมจากผลการวิจยั ประจำป 2555 ผูเขา 
รบัการถายทอดเทคโนโลยีในโครงการดงักลาว เปนกลุมชาว 
บานและผูประกอบการที่สนใจ สามารถนำความรูที่ไดไป 
ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ดีและมีคุณภาพ 
มากขึ้นกวาเดิม  

 การจดักจิกรรมแบงออกเปน 2 ชวง คอื ชวงเชาเปน 
การบรรยายเรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหารและเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบ
จากไหมขาวโพด และชวงบายเปนการฝกปฏิบัติตามการ
สาธิตข้ันตอนของการผลิตโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด กิจกรรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับและความ
สนใจจากชุมชนผูเขารวมเปนอยางดี 
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 2) โครงการการผลิตและการใชประโยชนรวม
ของน้ำสมควันไมและไคโตซานระดับชุมชน”
 เมือ่วนัที ่16-17 พฤษภาคม 2555  CILO ไดลงพืน้ที ่
ณ บานคีรีวงศ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม
การดำเนินงานของโครงการการผลิตน้ำสมควันไมและ
ไคโตซานระดับชุมชน โดยมี รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ เปน 
วทิยากรในการจดัอบรม โดยโครงการนีไ้ดรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
 กิจกรรมไดจัดใหมีการบรรยายในหัวขอความรูทั่ว
ไปของน้ำสมควันไมและไคโตซาน การเตรียมวัตถุดิบและ
การติดตั้งเครื่องผลิตน้ำสมควันไม กระบวนการผลิต และ
การใชประโยชนจากน้ำสมควันไมคณุภาพสงูและไคโตซาน 
ตอจากนั้นเปนการสาธิตการใชเครื่องกลั่นและเครื่องเผา
น้ำสมควันไม และภาคปฏิบัติเปนการทดลองใชน้ำสมควัน
ไมและไคโตซานกบัสวนผลไม  ผูเขารบัการถายทอดเทคโน
โลยีในครั้งนี้เปนกลุมเกษตรกรและเจาของสวนผลไมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3) โครงการเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิต
น้ำบริโภคเพื่อชุมชน”
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  CILO ไดลงพื้นที่ 
พรอมกบั ผศ.ดรุณ ีผองสวุรรณ อาจารยประจำคณะวทิยา-
ศาสตร และคณะนักวิจัย ณ กลุมมัสยิดบานเหนือ ต.คูเตา 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครง
การเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำบริโภคเพื่อ
ชุมชน โดยกอนหนานั้นคณะนักวิจัยไดลงพื้นที่พบกับผูนำ
ชุมชนและไดกำหนดพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปแลว
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 และในครั้งนี้ไดมีการติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำอยางเปนทางการพรอมกับมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับชาวบาน ครูและนักเรียนในชุมชน
มัสยิดบานเหนือ เรื่อง “การผลิตน้ำดื่มโดยใชเทคโนโลยี
เมมเบรนและการตรวจคุณภาพน้ำอยางงาย” อีกครั้งใน
วนัที ่22-23 มถินุายน 2555 โครงการนีไ้ดรบัการสนบัสนนุ 
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอดเทคโน
โลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
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 3. รวมกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานโครง
การถายทอดเทคโนโลยี 
 1) การผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหาร
จากไหมขาวโพด”
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ คณะอุตสาหกรรม 
เกษตร  CILO นำโดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผู
อำนวยการสำนกัวจิยัและพัฒนา ฝายวิจยัอตุสาหกรรมและ 
ชุมชน ไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด” โดยม ีผศ.ดร.ปยรตัน ศริวิงศไพศาล อาจารย 
ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากร โครงการนี้
เปนโครงการของศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
การสงออก (ADCET) คณะอตุสาหกรรมเกษตร ซึง่ไดรบัการ 
สนบัสนนุงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด 
เทคโนโลยี/นวตักรรมจากผลการวิจยั ประจำป 2555 ผูเขา 
รบัการถายทอดเทคโนโลยีในโครงการดงักลาว เปนกลุมชาว 
บานและผูประกอบการที่สนใจ สามารถนำความรูที่ไดไป 
ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ดีและมีคุณภาพ 
มากขึ้นกวาเดิม  

 การจดักจิกรรมแบงออกเปน 2 ชวง คอื ชวงเชาเปน 
การบรรยายเรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหารและเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑโรตีกรอบ
จากไหมขาวโพด และชวงบายเปนการฝกปฏิบัติตามการ
สาธิตข้ันตอนของการผลิตโรตีกรอบเสริมใยอาหารจาก
ไหมขาวโพด กิจกรรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับและความ
สนใจจากชุมชนผูเขารวมเปนอยางดี 
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 2) โครงการการผลิตและการใชประโยชนรวม
ของน้ำสมควันไมและไคโตซานระดับชุมชน”
 เมือ่วนัที ่16-17 พฤษภาคม 2555  CILO ไดลงพืน้ที ่
ณ บานคีรีวงศ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม
การดำเนินงานของโครงการการผลิตน้ำสมควันไมและ
ไคโตซานระดับชุมชน โดยมี รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร 
อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ เปน 
วทิยากรในการจดัอบรม โดยโครงการนีไ้ดรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
 กิจกรรมไดจัดใหมีการบรรยายในหัวขอความรูทั่ว
ไปของน้ำสมควันไมและไคโตซาน การเตรียมวัตถุดิบและ
การติดตั้งเครื่องผลิตน้ำสมควันไม กระบวนการผลิต และ
การใชประโยชนจากน้ำสมควันไมคณุภาพสงูและไคโตซาน 
ตอจากนั้นเปนการสาธิตการใชเครื่องกลั่นและเครื่องเผา
น้ำสมควันไม และภาคปฏิบัติเปนการทดลองใชน้ำสมควัน
ไมและไคโตซานกบัสวนผลไม  ผูเขารบัการถายทอดเทคโน
โลยีในครั้งนี้เปนกลุมเกษตรกรและเจาของสวนผลไมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3) โครงการเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิต
น้ำบริโภคเพื่อชุมชน”
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  CILO ไดลงพ้ืนที่ 
พรอมกบั ผศ.ดรุณ ีผองสวุรรณ อาจารยประจำคณะวทิยา-
ศาสตร และคณะนักวิจัย ณ กลุมมัสยิดบานเหนือ ต.คูเตา 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครง
การเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำบริโภคเพื่อ
ชุมชน โดยกอนหนานั้นคณะนักวิจัยไดลงพื้นที่พบกับผูนำ
ชุมชนและไดกำหนดพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปแลว
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 และในครั้งนี้ไดมีการติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำอยางเปนทางการพรอมกับมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับชาวบาน ครูและนักเรียนในชุมชน
มัสยิดบานเหนือ เรื่อง “การผลิตน้ำดื่มโดยใชเทคโนโลยี
เมมเบรนและการตรวจคุณภาพน้ำอยางงาย” อีกคร้ังใน
วนัที ่22-23 มถินุายน 2555 โครงการนีไ้ดรบัการสนบัสนนุ 
งบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอดเทคโน
โลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
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 4) โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห
หาปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคา
เกษตรทะลายปาลมน้ำมัน”
 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555   CILO ไดลงพื้นที่ 
ณ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหหา
ปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคาเกษตร
ทะลายปาลมน้ำมัน  โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา 
อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม และคณะ เปนวทิยากรในการจดัอบรม  โครง 
การนีไ้ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครง 
การการถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย 
ประจำป 2555  
 กิจกรรมในครั้งนี้ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการบรรยาย โดยชวงเชาเปนการบรรยาย เรื่อง พันธุ 
ปาลมนำ้มนั โดย ดร.ธรี ศรสีวสัดิ ์อาจารยประจำคณะวทิยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ชวงบายเปนการ 
บรรยายเรื่อง การวิเคราะหปริมาณน้ำมันในทะลายปาลม
น้ำมันและมาตรฐานสินคาเกษตรทะลายปาลมน้ำมัน โดย 
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา พรอมทั้งชมนิทรรศการเรื่อง
ทะลายปาลมน้ำมัน ณ หองปฏิบัติการชีวภาพ 6 

  5) โครงการการถายทอดกระบวนการวิจัยเกี่ยว
กบัการจดัการปาชายเลนชมุชน และกระบวนการประเมนิ 
คุณคาทางเศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวน
รวมของชุมชน”
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555  CILO ไดลงพื้นที่ ณ 
ชุมชนโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถายทอดกระบวนการวจิยัเกีย่วกบัการจดั
การปาชายเลนชมุชน และกระบวนการประเมนิคณุคาทาง
เศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
โดยมี ผศ.ดร.เสาวลกัษณ รุงตะวนัเรอืงศร ีหวัหนาหนวยวิจยั 
เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม คณะการจดัการสิง่แวดลอม และ 
คณะ เปนวทิยากรในการจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง
ชมุชนบโุบยกับชมุชนโคกพะยอม  โครงการนีไ้ดรบัการสนบั 
สนุนงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
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 4. CILO จัดกิจกรรมสานสัมพันธกับเครือขาย 
ภายใตโครงการ CILO พบเครือขาย (เปดตัว CILO) 
 หลังจากที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ไดตั้งสำนัก
งานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน ขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. 2552 ซึ่งไดมีการติดตอประสานงานกับอาจารย 
นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงเจาหนาที่จากคณะ/หนวยงาน/
วิทยาเขตตางๆ ภายใตภารกิจการนำงานวิจัยไปใช
ประโยชน หรือการถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย
มาถึงปจจุบันแลวน้ัน เพ่ือใหการประสานงานเกิดเปนเครือ
ขายท่ีสามารถขับเคลื่อนกลไกในการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น CILO จึงจัดโครงการ CILO พบเครือขาย 
(เปดตวั CILO) ขึน้อยางเปนทางการเมือ่วนัที ่9-10 มถินุายน 
2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลก
เปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอมูลและแนวทางในการ
ทำงานรวมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธกันมากขึ้น  

   
 5. CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมพิธีสงมอบเครื่องกรอง
น้ำ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาเครื่อง
กรองน้ำ ใหแกโรงเรียนตชด. ที่ 43 สงขลา
 ม.อ. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องกรองน้ำ
ระดับชุมชนของ ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ อาจารยประจำ 

คณะวิทยาศาสตร จึงไดประสานงานไปยังกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา เพื่อแสดงความจำนง 
ที่จะใหการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง 
แกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต. 
สำนักแตว อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อใชเปนเครื่องตนแบบ 

และเพื่อใหการกรองน้ำเหมาะสมกับคุณภาพของน้ำที่
โรงเรียนดังกลาวจะใช  มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายให 
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคุณภาพของน้ำ 
ความพรอมในดานตางๆ และดำเนินการติดตั้งเครื่องกรอง
นำ้ พรอมกบัการถายทอดความรูในการบำรงุรกัษา เมือ่วนัที ่
15-16 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน 
สื่อมวลชนกีฬา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการการถายทอดเทคโนโลยี/นวตักรรมจากผลการวิจยั 
ประจำป 2555

การติดตั้งระบบทอน้ำ ปมน้ำ ระบบไฟฟา และเครื่องกรองน้ำระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน 
และเครื่องกรองน้ำดื่มชนิด 3 ทอ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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 4) โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห
หาปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคา
เกษตรทะลายปาลมน้ำมัน”
 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555   CILO ไดลงพื้นที่ 
ณ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหหา
ปริมาณน้ำมันในทะลายปาลมและมาตรฐานสินคาเกษตร
ทะลายปาลมน้ำมัน  โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา 
อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม และคณะ เปนวทิยากรในการจดัอบรม  โครง 
การนีไ้ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครง 
การการถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย 
ประจำป 2555  
 กิจกรรมในครั้งนี้ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการบรรยาย โดยชวงเชาเปนการบรรยาย เรื่อง พันธุ 
ปาลมนำ้มนั โดย ดร.ธรี ศรสีวสัดิ ์อาจารยประจำคณะวทิยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ชวงบายเปนการ 
บรรยายเรื่อง การวิเคราะหปริมาณน้ำมันในทะลายปาลม
น้ำมันและมาตรฐานสินคาเกษตรทะลายปาลมน้ำมัน โดย 
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา พรอมทั้งชมนิทรรศการเรื่อง
ทะลายปาลมน้ำมัน ณ หองปฏิบัติการชีวภาพ 6 

  5) โครงการการถายทอดกระบวนการวิจัยเกี่ยว
กบัการจดัการปาชายเลนชมุชน และกระบวนการประเมนิ 
คุณคาทางเศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวน
รวมของชุมชน”
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555  CILO ไดลงพื้นที่ ณ 
ชุมชนโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการการถายทอดกระบวนการวจิยัเกีย่วกับการจดั
การปาชายเลนชมุชน และกระบวนการประเมนิคณุคาทาง
เศรษฐศาสตรของปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
โดยมี ผศ.ดร.เสาวลกัษณ รุงตะวนัเรอืงศร ีหวัหนาหนวยวิจยั 
เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม คณะการจดัการสิง่แวดลอม และ 
คณะ เปนวทิยากรในการจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง
ชมุชนบโุบยกับชมุชนโคกพะยอม  โครงการนีไ้ดรบัการสนบั 
สนุนงบประมาณจาก ม.อ. ภายใตโครงการการถายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย ประจำป 2555  
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 4. CILO จัดกิจกรรมสานสัมพันธกับเครือขาย 
ภายใตโครงการ CILO พบเครือขาย (เปดตัว CILO) 
 หลังจากที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ไดตั้งสำนัก
งานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน ขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. 2552 ซึ่งไดมีการติดตอประสานงานกับอาจารย 
นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงเจาหนาที่จากคณะ/หนวยงาน/
วิทยาเขตตางๆ ภายใตภารกิจการนำงานวิจัยไปใช
ประโยชน หรือการถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย
มาถึงปจจุบันแลวน้ัน เพ่ือใหการประสานงานเกิดเปนเครือ
ขายท่ีสามารถขับเคลื่อนกลไกในการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น CILO จึงจัดโครงการ CILO พบเครือขาย 
(เปดตวั CILO) ขึน้อยางเปนทางการเมือ่วนัที ่9-10 มถินุายน 
2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลก
เปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอมูลและแนวทางในการ
ทำงานรวมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธกันมากขึ้น  

   
 5. CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมพิธีสงมอบเครื่องกรอง
น้ำ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาเครื่อง
กรองน้ำ ใหแกโรงเรียนตชด. ที่ 43 สงขลา
 ม.อ. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องกรองน้ำ
ระดับชุมชนของ ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ อาจารยประจำ 

คณะวิทยาศาสตร จึงไดประสานงานไปยังกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลา เพื่อแสดงความจำนง 
ที่จะใหการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำด่ืม จำนวน 1 เครื่อง 
แกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต. 
สำนักแตว อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อใชเปนเครื่องตนแบบ 

และเพื่อใหการกรองน้ำเหมาะสมกับคุณภาพของน้ำที่
โรงเรียนดังกลาวจะใช  มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายให 
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคุณภาพของน้ำ 
ความพรอมในดานตางๆ และดำเนินการติดตั้งเครื่องกรอง
นำ้ พรอมกบัการถายทอดความรูในการบำรงุรกัษา เมือ่วนัที ่
15-16 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน 
สื่อมวลชนกีฬา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการการถายทอดเทคโนโลยี/นวตักรรมจากผลการวิจยั 
ประจำป 2555

การติดตั้งระบบทอน้ำ ปมน้ำ ระบบไฟฟา และเครื่องกรองน้ำระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน 
และเครื่องกรองน้ำดื่มชนิด 3 ทอ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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7.2 ¤Å Ô¹Ô¡à·¤â¹âÅÂ Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅ ÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � 
 (Clinic of Technology, Prince of Songkla University)

CILO ลงพื้นที่เพื่อรวมพิธีสงมอบเครื่องกรองน้ำ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำดื่ม” 

ใหกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ชุมชนไดรับการสนับสนุนและการถายทอดองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อนำไปใช
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอาชีพและการดำเนินชีวิต   
โดยในป 2555 คลินิกเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร หรือ 
เรียกสั้นๆ วา คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. มีผลการดำเนินงาน 
โครงการตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.2

 คลินิกเทคโนโลยี เปนกลไกความรวมมือในการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทค
โนโลยี หรือของสถาบันการศึกษาเพื่อถายทอดสูกลุมเปา
หมาย ไดแก กลุมแมบาน เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน OTOP 
ผูประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เพื่อสรางความรูความ
เขาใจและกระบวนการคดิอยางวทิยาศาสตรใหสามารถนำ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสรางโอกาสให
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ตารางที่ 7.2   ผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร ประจำป 2555

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ดำเนินการ เปาหมาย ผล งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการใหบริการคำปรึกษาและบริการขอมูล
เทคโนโลยี (ขอขยายเวลาถึง มี.ค. 56)

1 ต.ค. 54 -
30 ก.ย. 55

100 คน 49 คน 71,590

2 โครงการถายทอดเทคโนโลยี

2.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจในถุงพลาสติก
วิทยากร คือ ดร.พิณทิพย จันทรเทพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.

18–19 เม.ย. 55 50 คน 62 คน 134,000

2.2 โครงการฝกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนา
คณุภาพผลิตภัณฑขนมอบ ใหไดมาตรฐาน 
วิทยากร คือ น.ส.มยุรา เหมสารา 
นักวิชาการโภชนาการ ฝายบริการวิชาการชุมชน 
สำนักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง ม.อ.

25-27 เม.ย. 55 25 คน 25 คน 52,000

2.3 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ด
บนเมล็ดขาวฟาง
วิทยากร คือ ดร.พิณทิพย จันทรเทพ  
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.

2 พ.ค. 55 50 คน 24 คน 42,250

3 โครงการการสำรวจขอมูลสินคา หนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล

15 มิ.ย. - 
30 ส.ค. 55

10 
ผลิตภัณฑ

10 
ผลิตภัณฑ

100,000

4 โครงการเพิ่มศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสมาชิก อสวท.

16 ก.ค. 55 80 คน 69 คน 144,000

กิจกรรมการอบรม ประชุม และแสดงนิทรรศการ
 1.  จัดอบรม “หลักการจัดการลุมน้ำ” ให อสวท. 
จ.สงขลา เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ
 คลนิกิเทคโนโลยี ม.อ. ไดจดัโครงการเตมิความรูดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในลักษณะ “ติด 
อาวุธทางปญญา” ใหกับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำจงัหวัดสงขลา โดยมี ผศ.
ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนา ฝายอุตสาหกรรมและชุมชน เปนผูแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวเปดการอบรม เมื่อวัน 

จันทรที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.     
 1) เร่ือง “หลักการจัดการลุมน้ำ” มี ผศ.ดร.ปราโมทย 
แกววงศศรี อาจารยประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปน 
วิทยากร 
 2) เรื่อง “การสื่อสารความรูดาน วทน. ที่มีประ 
สิทธิภาพ” มีทีมวิทยากรจากองคการพิพิธภัณฑวิทยา-
ศาสตรแหงชาติ (อพวช.) คือ นายชนินทร วรรณวิจิตร 
ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการฯ และนายจิรพล 
ระวังการ  เปนวิทยากร

������������������_������������2555.indd   52 8/6/13   9:23 AM



46 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

7.2 ¤Å Ô¹Ô¡à·¤â¹âÅÂ Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅ ÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � 
 (Clinic of Technology, Prince of Songkla University)
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หมาย ไดแก กลุมแมบาน เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน OTOP 
ผูประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เพื่อสรางความรูความ
เขาใจและกระบวนการคดิอยางวทิยาศาสตรใหสามารถนำ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสรางโอกาสให
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สำนักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง ม.อ.
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2.3 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ด
บนเมล็ดขาวฟาง
วิทยากร คือ ดร.พิณทิพย จันทรเทพ  
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.

2 พ.ค. 55 50 คน 24 คน 42,250

3 โครงการการสำรวจขอมูลสินคา หนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล

15 มิ.ย. - 
30 ส.ค. 55

10 
ผลิตภัณฑ

10 
ผลิตภัณฑ

100,000

4 โครงการเพิ่มศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสมาชิก อสวท.

16 ก.ค. 55 80 คน 69 คน 144,000

กิจกรรมการอบรม ประชุม และแสดงนิทรรศการ
 1.  จัดอบรม “หลักการจัดการลุมน้ำ” ให อสวท. 
จ.สงขลา เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ
 คลนิกิเทคโนโลยี ม.อ. ไดจดัโครงการเตมิความรูดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในลักษณะ “ติด 
อาวุธทางปญญา” ใหกับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำจงัหวัดสงขลา โดยมี ผศ.
ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนา ฝายอุตสาหกรรมและชุมชน เปนผูแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวเปดการอบรม เมื่อวัน 

จันทรที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.     
 1) เร่ือง “หลักการจัดการลุมน้ำ” มี ผศ.ดร.ปราโมทย 
แกววงศศรี อาจารยประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปน 
วิทยากร 
 2) เรื่อง “การสื่อสารความรูดาน วทน. ที่มีประ 
สิทธิภาพ” มีทีมวิทยากรจากองคการพิพิธภัณฑวิทยา-
ศาสตรแหงชาติ (อพวช.) คือ นายชนินทร วรรณวิจิตร 
ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการฯ และนายจิรพล 
ระวังการ  เปนวิทยากร
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การจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึง่เปน 
หนวยงานแมขายของคลนิกิเทคโนโลย ี ม ีอสวท. และผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอบรม จำนวน 69 คน
 2. เขารวมประชุมเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยี
 เมือ่วนัที ่30-31 กรกฎาคม 2555 ไดเขารวมประชมุ 
“เครือขายความรวมมือ เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชมุชน ประจำป 2555” ณ โรงแรมรามาการเดนส กรงุเทพฯ 
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
 1) วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นายวีระพงษ 
แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนประธานกลาวเปด และบรรยาย เรือ่ง “แนวคดิและทศิ 
ทางความเชื่อมโยงการดำเนินเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน: คลินิกเทคโนโลยี อสวท. 
และหมูบานแมขาย ว และ ท” การอภิปราย “ตัวอยางการ 
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือเพื่อการถายทอดเทคโน-
โลยีสูจังหวัด ชุมชนและทองถิ่น” โดยผูแทนจากคลินิกฯ 
เครอืขาย ไดแก ผูแทนจากม.เกษตรศาสตร ม.ราชภฏัพิบลู- 
สงคราม ม.ราชภฏัยะลา และ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ และกิจกรรมสุดทายของวันนี้เปนการ
อภปิรายและระดมความคดิ เรือ่ง “การบรหิารจดัการเครอื 

ขายความรวมมือฯ” โดยผูแทนหนวยงานในสงักัดกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 2) วนัที ่31 กรกฎาคม 2555 นางสวุมิล อนิทะแสน 
ผูอำนวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี และนายเอกพงศ 
มุสิกะเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
ชีแ้จงและทำความเขาใจเรือ่ง “ขอบเขตและแนวทางในการ 
สนบัสนุนงบประมาณภายใตการดำเนนิงานเครอืขายความ
รวมมือ ประจำปงบประมาณ 2556” ซึ่งกระทรวงจะสง 
ขอมูลตางๆ ใหกับคลินิกฯ เครือขายภายในเดือนสิงหาคม 
2555 เพื่อดำเนินการตอไป 
 3. เขารวมประชุม อสวท. ประจำป 2555
 ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. และสมาชิก อสวท. 
จำนวน 4 คน ไดแก 1. นางกลัยา สวัสดิภาพ 2. นายประพทัธ 
พลูภิญโญ 3. นายหลบ สุวรรณ และ 4. น.ส.วรรณนาลัย 
ตระกลูสรณคมน เขารวมประชมุ “รวมพล อสวท. ประจำป 
2555 (คร้ังที่ 6)” ระหวาง วันที่ 1–4 กันยายน 2555 

ณ โรงแรมรมิปาว จ.กาฬสนิธุ โดยมกีจิกรรมเพิม่ทกัษะการ 
ทำงานเปนทีมและเพิ่มความรูตางๆ มากมาย  เชน การชม
วีดิทัศนผลงานเดนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโน-
โลยี (วท.) นิทรรศการผลงานโครงการทีผ่ลักดันโดยสมาชิก 
อสวท. ผลงานของ วท. และเครือขาย กิจกรรมเดี่ยว 
ไมโครโฟนเรื่อง “การสื่อสารดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.)” โดย นายธนากร พละชัย รองผู
อำนวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) กิจกรรมกลุมสัมพันธรวมกับสมาชิก อสวท. จาก 
ภาคตางๆ นำทีมโดยคณะวิทยากรจาก อพวช. และ ม. 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
 วันที่ 3 กันยายน 2555  ชวงเชา ศึกษาดูงาน “การ 
ปลูกขาวตนเดี่ยว” ที่หมูบาน ว และ ท ขาวเหลือง 11 ต.
กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ชวงบาย ศึกษาดูงานที่
หมูบานผลิตผาไหมแพรวา ชมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
การสาวไหม และการยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ ณ 
ต.หนองชาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
 4. คลินิกเทคโนโลยี ม .อ . เขารวมประชุม 
โครงการ OTOP 
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดเขารวมประชุม 
“โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สู 
สากล” คร้ังท่ี 3/2555 ณ หองประชมุ ช้ัน 3 อาคาร 2 สำนัก 
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีป่ระชมุไดแจง 
แนวนโยบายในการดำเนินงานโครงการใหที่ประชุมทราบ  
นอกจากนีย้งัมกีารสรปุและแจงขอมลูการสงผลการสำรวจ
และแบบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP (แบบ สสว. 100) ของคลินิกฯ เครือขาย 
การนำเสนอผลสำรวจและแนวคิดในการพัฒนา OTOP 
โดยคลินิกฯ เครือขายจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล- 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ และ ม.เทคโน-
โลยีราชมงคลพระนคร  รวมทั้งการนำเสนอ “แนวคิดการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสำรวจเพื่อการจัดทำโครงการใน
การยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล” 
มตขิองทีป่ระชมุโดยสรปุคอื ขอใหคลนิกิฯ เครอืขายดำเนนิ 
การสำรวจขอมลูใหครบถวนและขอใหเจาะประเดน็ปญหา
ที่แทจริงของผูประกอบการเพื่อสงใหคณะกรรมการโครง
การพิจารณาสนับสนุนการชวยเหลือตอไป
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 5. เขารวมจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย (TechnoMart) ประจำป 2555
 เมือ่วนัที ่25–28 ตลุาคม 2555 เขารวมจดันทิรรศการ 
เพื่อเผยแพรแกผูเขาชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย (TechnoMart) ประจำป 2555 ณ หอง EH 101–102 
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งคลินิกเทคโน-
โลยีไดนำผลงานไปจัดแสดงจำนวน 4 โครงการ คือ 1) การ 

ผลิตหัวเชือ้เหด็บนเมลด็ขาวฟาง 2) การเพาะเหด็เศรษฐกจิ 
ในถุงพลาสติก 3) อาหารแปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มรายได 
และ 4) เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑขนมอบให
ไดมาตรฐาน ณ บธู/โซน Technology & Innovation กลุม 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูเขาชมงาน 

ตัวอยางภาพกิจกรรมที่ผานมา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติกใหกับกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ด
จากฟารมตัวอยาง ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันที่ 18–19 เม.ย. 55 ณ  สนามกีฬาพรุคางคาว 
ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โครงการฝกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑขนมอบ ใหไดมาตรฐานใหกับกลุมอาชีพสตรี 

หมูที่ 11 บานใหมผาสุก ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา
เมื่อวนัที่ 25-27 เม.ย. 55 

ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ด
ขาวฟาง ใหกับกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดจากฟารมตัวอยาง
ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 55 
ณ อาคาร 51E แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึง่เปน 
หนวยงานแมขายของคลนิกิเทคโนโลย ี ม ีอสวท. และผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอบรม จำนวน 69 คน
 2. เขารวมประชุมเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยี
 เมือ่วนัที ่30-31 กรกฎาคม 2555 ไดเขารวมประชมุ 
“เครือขายความรวมมือ เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชมุชน ประจำป 2555” ณ โรงแรมรามาการเดนส กรงุเทพฯ 
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
 1) วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นายวีระพงษ 
แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนประธานกลาวเปด และบรรยาย เรือ่ง “แนวคดิและทศิ 
ทางความเชื่อมโยงการดำเนินเครือขายความรวมมือเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน: คลินิกเทคโนโลยี อสวท. 
และหมูบานแมขาย ว และ ท” การอภิปราย “ตัวอยางการ 
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือเพื่อการถายทอดเทคโน-
โลยีสูจังหวัด ชุมชนและทองถิ่น” โดยผูแทนจากคลินิกฯ 
เครอืขาย ไดแก ผูแทนจากม.เกษตรศาสตร ม.ราชภฏัพิบลู- 
สงคราม ม.ราชภฏัยะลา และ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ และกิจกรรมสุดทายของวันนี้เปนการ
อภปิรายและระดมความคดิ เรือ่ง “การบรหิารจดัการเครอื 

ขายความรวมมือฯ” โดยผูแทนหนวยงานในสงักัดกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 2) วนัที ่31 กรกฎาคม 2555 นางสวุมิล อนิทะแสน 
ผูอำนวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี และนายเอกพงศ 
มุสิกะเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
ชีแ้จงและทำความเขาใจเรือ่ง “ขอบเขตและแนวทางในการ 
สนบัสนนุงบประมาณภายใตการดำเนนิงานเครอืขายความ
รวมมือ ประจำปงบประมาณ 2556” ซึ่งกระทรวงจะสง 
ขอมูลตางๆ ใหกับคลินิกฯ เครือขายภายในเดือนสิงหาคม 
2555 เพื่อดำเนินการตอไป 
 3. เขารวมประชุม อสวท. ประจำป 2555
 ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. และสมาชิก อสวท. 
จำนวน 4 คน ไดแก 1. นางกลัยา สวัสดิภาพ 2. นายประพทัธ 
พลูภิญโญ 3. นายหลบ สุวรรณ และ 4. น.ส.วรรณนาลัย 
ตระกลูสรณคมน เขารวมประชมุ “รวมพล อสวท. ประจำป 
2555 (คร้ังที่ 6)” ระหวาง วันที่ 1–4 กันยายน 2555 

ณ โรงแรมรมิปาว จ.กาฬสนิธุ โดยมกีจิกรรมเพิม่ทกัษะการ 
ทำงานเปนทีมและเพิ่มความรูตางๆ มากมาย  เชน การชม
วีดิทัศนผลงานเดนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโน-
โลยี (วท.) นิทรรศการผลงานโครงการทีผ่ลักดันโดยสมาชิก 
อสวท. ผลงานของ วท. และเครือขาย กิจกรรมเดี่ยว 
ไมโครโฟนเรื่อง “การสื่อสารดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.)” โดย นายธนากร พละชัย รองผู
อำนวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) กิจกรรมกลุมสัมพันธรวมกับสมาชิก อสวท. จาก 
ภาคตางๆ นำทีมโดยคณะวิทยากรจาก อพวช. และ ม. 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
 วันที่ 3 กันยายน 2555  ชวงเชา ศึกษาดูงาน “การ 
ปลูกขาวตนเดี่ยว” ที่หมูบาน ว และ ท ขาวเหลือง 11 ต.
กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ชวงบาย ศึกษาดูงานที่
หมูบานผลิตผาไหมแพรวา ชมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
การสาวไหม และการยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ ณ 
ต.หนองชาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ
 4. คลินิกเทคโนโลยี ม .อ . เขารวมประชุม 
โครงการ OTOP 
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดเขารวมประชุม 
“โครงการยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สู 
สากล” คร้ังท่ี 3/2555 ณ หองประชมุ ช้ัน 3 อาคาร 2 สำนัก 
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีป่ระชมุไดแจง 
แนวนโยบายในการดำเนินงานโครงการใหที่ประชุมทราบ  
นอกจากนีย้งัมกีารสรปุและแจงขอมลูการสงผลการสำรวจ
และแบบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP (แบบ สสว. 100) ของคลินิกฯ เครือขาย 
การนำเสนอผลสำรวจและแนวคิดในการพัฒนา OTOP 
โดยคลินิกฯ เครือขายจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล- 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ และ ม.เทคโน-
โลยีราชมงคลพระนคร  รวมทั้งการนำเสนอ “แนวคิดการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสำรวจเพื่อการจัดทำโครงการใน
การยกระดับสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สูสากล” 
มตขิองทีป่ระชมุโดยสรปุคอื ขอใหคลนิกิฯ เครอืขายดำเนนิ 
การสำรวจขอมลูใหครบถวนและขอใหเจาะประเดน็ปญหา
ที่แทจริงของผูประกอบการเพื่อสงใหคณะกรรมการโครง
การพิจารณาสนับสนุนการชวยเหลือตอไป
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 5. เขารวมจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย (TechnoMart) ประจำป 2555
 เมือ่วนัที ่25–28 ตลุาคม 2555 เขารวมจดันทิรรศการ 
เพื่อเผยแพรแกผูเขาชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย (TechnoMart) ประจำป 2555 ณ หอง EH 101–102 
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งคลินิกเทคโน-
โลยีไดนำผลงานไปจัดแสดงจำนวน 4 โครงการ คือ 1) การ 

ผลติหวัเชือ้เหด็บนเมลด็ขาวฟาง 2) การเพาะเหด็เศรษฐกจิ 
ในถุงพลาสติก 3) อาหารแปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มรายได 
และ 4) เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑขนมอบให
ไดมาตรฐาน ณ บธู/โซน Technology & Innovation กลุม 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูเขาชมงาน 

ตัวอยางภาพกิจกรรมที่ผานมา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ในถุงพลาสติกใหกับกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ด
จากฟารมตัวอยาง ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันที่ 18–19 เม.ย. 55 ณ  สนามกีฬาพรุคางคาว 
ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โครงการฝกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑขนมอบ ใหไดมาตรฐานใหกับกลุมอาชีพสตรี 

หมูที่ 11 บานใหมผาสุก ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา
เมื่อวนัที่ 25-27 เม.ย. 55 

ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ด
ขาวฟาง ใหกับกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ดจากฟารมตัวอยาง
ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 55 
ณ อาคาร 51E แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จัดอบรมเรื่อง “หลักการจัดการลุมน้ำ” 
ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ใหสมาชิก อสวท. จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 55  
ณ  หองประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตัวอยางการลงพื้นที่สำรวจกลุม OTOP ใน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 55
ภายใตโครงการการสำรวจขอมูลสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล ประจำป 2555
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นำผลงานภายใต “โครงการถายทอดเทคโนโลยี” ประจำป 2554-2555
เขารวมจัดนิทรรศการงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย (TechnoMart) ประจำป 2555

เมื่อวันที่ 25–28 ตุลาคม 2555  ณ  หอง EH 101–102 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
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7.3  ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PSU Science Park)

มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค และองคความรูของมหาวทิยาลัย 
ไปสูการใชประโยชนเชงิพาณชิย ทัง้ในลกัษณะของการสนบั 
สนุนผูประกอบการบมเพาะที่ใชนวัตกรรมเปนฐาน  การใช 
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนาสงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูประกอบการ เพื่อพรอมที่จะเปน
ผูประกอบการหลงัจากสำเรจ็การศกึษา โดยไดรบัการสนบั
สนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

 ผลการดำเนินงาน
 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความ
สำเร็จ แสดงดังตารางที่ 7.3

ตารางที่ 7.3   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำป 2555

เปาหมายและดัชนีชี้วัด

ประจำปงบประมาณ 2555 
แยกตามวิทยาเขต

HY PK PN SR

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

1.1 จำนวนผูประกอบการบมเพาะฯ

1.1.1 ผูขอรับบริการครั้งแรก (First Contact) 50 56 30 31 20 25 30 35

1.1.2 จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ 8 10 4 9 4 9 4 8

1.1.3 จำนวนผูผานการคัดเลือกเบื้องตน (Pre-Incubatee) 8 7 4 7 4 5 4 6

• ผูประกอบการจาก SMEs 
(ทำธุรกิจมาแลวไมเกิน 2 ป)

2 1

• ผูประกอบการที่ใชผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(PSU Innovation)

2 1 2 0 2 1 2 0

• ประกอบการไมไดมาจากงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (Non PSU Innovation)

4 5 2 7 2 4 2 6

1.1.4 จำนวนผูประกอบการระหวางการบมเพาะ 8 7 4 7 4 5 4 6

 อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(อว.ม.อ.) เปนกลไกท่ีสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมในภูมิภาค เนนการสรางหนวยบมเพาะเทคโนโลยี  
และการจัดใหมีบริการหลักเพื่อการเสริมสรางเทคโนโลยี 
ไดแก การใหบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี และเงินกู 
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงิน
ทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ 
อุตสาหกรรมในทองถิ่น ทั้งนี้ หนวยงานภายใน อว.ม.อ. 
มีผลการดำเนินงานในป 2555  ดังตอไปนี้

 7.3.1 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครินทร (Prince of Songkla University Business 
Incubation Center: PSU-BIC)
 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ ม.สงขลานครนิทร เปนหนวย 
งานของมหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัหมอบหมายใหรับผิดชอบ และ 
เปนกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให
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เปาหมายและดัชนีชี้วัด

ประจำปงบประมาณ 2555 
แยกตามวิทยาเขต

HY PK PN SR

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1.1.5 จำนวนผปก.ที่จดทะเบียนนิติบุคคลปจจุบัน (ผปก.ที่
จดนิติบุคคลสะสมจากปงบเดิมรวมกับปงบปจจุบัน)

30 7 6 5

1.1.6 จำนวนผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม  
(ผปก.เกาและใหมที่จดนิติบุคคลในปนั้นๆ)

5 3 3 4

1.1.7 จำนวน Start-up Company ใหม 8 4 4 3 4 3 4 1

1.1.8 จำนวน Spin off Company/Graduate 11 9 1 0 1 2 2 2

1.2 มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม

1.2.1 มูลคาการลงทุน (เฉพาะธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไดรับ
การบมเพาะฯ) (ลานบาท)

6 14 1.8 1.1 3 1.2 3 0.6

1.2.2 จำนวนการจางงาน (ราย) 95 115 25 37 20 35 30 10

1.2.3 รายได, ผลการประกอบการโดยรวม/ป 4.4 2.64 5 7.1 2.4 N/A 2.4 N/A

1.3 จำนวนผูเขารวมกิจกรรมบมเพาะ (อบรมทักษะทางธุรกิจ 
ทั้งหมด)

300 578 120 87 100 72 300 74

2. การบมเพาะผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.1 จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการ
บมเพาะฯ

5 3 1 1 1 0 1 2

2.2 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการบมเพาะ
ที่ออกสูเชิงพาณิชย

5 0 1 2 1 0 1 1

2.3 จำนวนงานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่นำมา
สูการบมเพาะเชิงพาณิชย

2 4 1 0 1 0 1 0

3. เปาหมายพิเศษอื่นๆ

3.1 รอยละของการใชพื้นที่บมเพาะของ ผปก. 65 60 65 55 65 50 65 0

3.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการบมเพาะวิสาหกิจ 85 90 85 - 85 - 85 85

หมายเหตุ  HY = วิทยาเขตหาดใหญ  PK = วิทยาเขตภูเก็ต  PN = ปตตานี  SR = วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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7.3  ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PSU Science Park)

มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค และองคความรูของมหาวทิยาลัย 
ไปสูการใชประโยชนเชงิพาณชิย ทัง้ในลกัษณะของการสนบั 
สนุนผูประกอบการบมเพาะที่ใชนวัตกรรมเปนฐาน  การใช 
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนาสงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูประกอบการ เพื่อพรอมที่จะเปน
ผูประกอบการหลงัจากสำเรจ็การศกึษา โดยไดรบัการสนบั
สนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคใต ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

 ผลการดำเนินงาน
 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความ
สำเร็จ แสดงดังตารางที่ 7.3

ตารางที่ 7.3   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำป 2555

เปาหมายและดัชนีชี้วัด

ประจำปงบประมาณ 2555 
แยกตามวิทยาเขต

HY PK PN SR

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

1.1 จำนวนผูประกอบการบมเพาะฯ

1.1.1 ผูขอรับบริการครั้งแรก (First Contact) 50 56 30 31 20 25 30 35

1.1.2 จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ 8 10 4 9 4 9 4 8

1.1.3 จำนวนผูผานการคัดเลือกเบื้องตน (Pre-Incubatee) 8 7 4 7 4 5 4 6

• ผูประกอบการจาก SMEs 
(ทำธุรกิจมาแลวไมเกิน 2 ป)

2 1

• ผูประกอบการที่ใชผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(PSU Innovation)

2 1 2 0 2 1 2 0

• ประกอบการไมไดมาจากงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (Non PSU Innovation)

4 5 2 7 2 4 2 6

1.1.4 จำนวนผูประกอบการระหวางการบมเพาะ 8 7 4 7 4 5 4 6

 อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(อว.ม.อ.) เปนกลไกท่ีสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมในภูมิภาค เนนการสรางหนวยบมเพาะเทคโนโลยี  
และการจัดใหมีบริการหลักเพื่อการเสริมสรางเทคโนโลยี 
ไดแก การใหบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี และเงินกู 
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงิน
ทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ 
อุตสาหกรรมในทองถิ่น ทั้งนี้ หนวยงานภายใน อว.ม.อ. 
มีผลการดำเนินงานในป 2555  ดังตอไปนี้

 7.3.1 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครินทร (Prince of Songkla University Business 
Incubation Center: PSU-BIC)
 ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ ม.สงขลานครนิทร เปนหนวย 
งานของมหาวทิยาลัยทีไ่ดรบัหมอบหมายใหรับผดิชอบ และ 
เปนกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให
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เปาหมายและดัชนีชี้วัด

ประจำปงบประมาณ 2555 
แยกตามวิทยาเขต

HY PK PN SR

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1.1.5 จำนวนผปก.ที่จดทะเบียนนิติบุคคลปจจุบัน (ผปก.ที่
จดนิติบุคคลสะสมจากปงบเดิมรวมกับปงบปจจุบัน)

30 7 6 5

1.1.6 จำนวนผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม  
(ผปก.เกาและใหมที่จดนิติบุคคลในปนั้นๆ)

5 3 3 4

1.1.7 จำนวน Start-up Company ใหม 8 4 4 3 4 3 4 1

1.1.8 จำนวน Spin off Company/Graduate 11 9 1 0 1 2 2 2

1.2 มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม

1.2.1 มูลคาการลงทุน (เฉพาะธุรกิจและผลิตภัณฑที่ไดรับ
การบมเพาะฯ) (ลานบาท)

6 14 1.8 1.1 3 1.2 3 0.6

1.2.2 จำนวนการจางงาน (ราย) 95 115 25 37 20 35 30 10

1.2.3 รายได, ผลการประกอบการโดยรวม/ป 4.4 2.64 5 7.1 2.4 N/A 2.4 N/A

1.3 จำนวนผูเขารวมกิจกรรมบมเพาะ (อบรมทักษะทางธุรกิจ 
ทั้งหมด)

300 578 120 87 100 72 300 74

2. การบมเพาะผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.1 จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการ
บมเพาะฯ

5 3 1 1 1 0 1 2

2.2 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการบมเพาะ
ที่ออกสูเชิงพาณิชย

5 0 1 2 1 0 1 1

2.3 จำนวนงานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่นำมา
สูการบมเพาะเชิงพาณิชย

2 4 1 0 1 0 1 0

3. เปาหมายพิเศษอื่นๆ

3.1 รอยละของการใชพื้นที่บมเพาะของ ผปก. 65 60 65 55 65 50 65 0

3.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการบมเพาะวิสาหกิจ 85 90 85 - 85 - 85 85

หมายเหตุ  HY = วิทยาเขตหาดใหญ  PK = วิทยาเขตภูเก็ต  PN = ปตตานี  SR = วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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การบมเพาะผูประกอบการ

รูปที่ 7.1  จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ จำแนกตามปงบประมาณ
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ผูประกอบการ/ผลิตภัณฑเดน ประจำป 2555
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การบมเพาะผูประกอบการ

รูปที่ 7.1  จำนวนผูสมัครเขารับการบมเพาะ จำแนกตามปงบประมาณ
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ผูประกอบการ/ผลิตภัณฑเดน ประจำป 2555
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รางวัลความสำเร็จของผูประกอบการ ประจำป 2555
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 7.3.2  ศูนยทรัพยสินทางปญญา

 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้

รูปที่ 7.2   จำนวนการใหคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2555

รูปที่ 7.3   จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ประจำป 2555
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รางวัลความสำเร็จของผูประกอบการ ประจำป 2555
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 7.3.2  ศูนยทรัพยสินทางปญญา

 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้

รูปที่ 7.2   จำนวนการใหคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2555

รูปที่ 7.3   จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ประจำป 2555
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รูปที่ 7.4   จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  จำแนกตามหนวยงาน

ตารางที่ 7.4   ผลการดำเนินงานการอนุญาตใชสิทธิ์

ลำดับ ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ เรื่อง ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

1 2554 9/11/54 ม.อ. กรรมวิธีและอุปกรณแยกน้ำมันดิน
ออกจากควันไมเพื่อการผลิตน้ำสม
ควันไม

สิทธิบัตร 03/54 หจก.ควอลิเทค 
ซัพพลาย

2 2555 25/04/55 ม.อ. + 
สกว.

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มี
สารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

สิทธิบัตร 01/55 บริษัท 
บางกอกแล็ป 
แอนด คอสเมติค 
จำกัด

3 2555 8/05/55 ม.อ. + 
สกว. + 
อสย.

กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจาก
กากของแข็งจากการผลิตน้ำยางพารา
ขนและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้

สิทธิบัตร 02/55 บริษัท ซี 
ไซเอนซ แอนด 
คอนซัลแทนด 
จำกัด

4 2555 8/05/55 ม.อ. + 
สกว. + 
อสย.

เทคโนโลยีสำหรับการผลิตไรน้ำและ
หรือไรนางฟาจากซีรั่มน้ำยางธรรมชาติ 
น้ำทิ้ง และหรือกากของแข็งที่มาจาก
การผลิตผลิตภัณฑที่มีองคประกอบ
ของยางธรรมชาติ

สิทธิบัตร 03/55 บริษัท ซี 
ไซเอนซ แอนด 
คอนซัลแทนด 
จำกัด

5 2555 28/05/55 ม.อ. อุปกรณกรองสิ่งเจือปนในน้ำ อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.
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ลำดับ ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ เรื่อง ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

6 2555 28/05/55 ม.อ. สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบร
นชนิเซรามิก

อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.

7 2555 28/05/55 ม.อ. สูตรสวนผสมสำหรับภาชนะเผาสารแล
ะกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร

อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.

8 2554 - - PSU เครื่องหมาย
การคา

- หสม. พีเอสยู 
เพียวไลฟ 

9 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นางวาริน รอดขำ

10 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นายวัชรพล 
คงมนต

11 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นางสาวปวิตรา 
จริยสกุลวงศ

12 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - Mrs.Citra Win-
dani Mambang 
Sari

13 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - กลุมการพยาบาล 
รพ.ลำปาง

ตารางที่ 7.5   ยอดเงินจัดสรรจากการอนุญาตใชสิทธิ

ลำดับ IP เรื่อง ไดรับเงินจาก
ยอดจัดสรร

จำนวน (บาท) ยอดรวม (บาท)
1 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารา งวด 2 TCELS ผาน PSU-ITC 477,008.16 477,008.16

2 วัสดุรองผาตัดจากพอลิเมอร PSU-ITC 13,247.67 490,255.83

3 กรรมวิธีแยกน้ำมันดินจากน้ำสมควันไม ควอลิเทค ซัพพลาย 100,000.00 590,255.83

4 สารสกัดใบบัวบก งวด 1 บางกอกแลป แอนด คอสเมติก 250,000.00 840,255.83

5 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 3 TCELS ผาน PSU-ITC 679,406.97 1,519,662.80

6 สารสกัดใบบัวบก งวด 2 บางกอกแลป แอนด คอสเมติก 250,000.00 1,769,662.80

7 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 4 TCELS ผาน PSU-ITC 679,406.97 2,449,069.77
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รูปที่ 7.4   จำนวนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  จำแนกตามหนวยงาน

ตารางที่ 7.4   ผลการดำเนินงานการอนุญาตใชสิทธิ์

ลำดับ ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ เรื่อง ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

1 2554 9/11/54 ม.อ. กรรมวิธีและอุปกรณแยกน้ำมันดิน
ออกจากควันไมเพื่อการผลิตน้ำสม
ควันไม

สิทธิบัตร 03/54 หจก.ควอลิเทค 
ซัพพลาย

2 2555 25/04/55 ม.อ. + 
สกว.

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มี
สารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

สิทธิบัตร 01/55 บริษัท 
บางกอกแล็ป 
แอนด คอสเมติค 
จำกัด

3 2555 8/05/55 ม.อ. + 
สกว. + 
อสย.

กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจาก
กากของแข็งจากการผลิตน้ำยางพารา
ขนและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้

สิทธิบัตร 02/55 บริษัท ซี 
ไซเอนซ แอนด 
คอนซัลแทนด 
จำกัด

4 2555 8/05/55 ม.อ. + 
สกว. + 
อสย.

เทคโนโลยีสำหรับการผลิตไรน้ำและ
หรือไรนางฟาจากซีรั่มน้ำยางธรรมชาติ 
น้ำทิ้ง และหรือกากของแข็งที่มาจาก
การผลิตผลิตภัณฑที่มีองคประกอบ
ของยางธรรมชาติ

สิทธิบัตร 03/55 บริษัท ซี 
ไซเอนซ แอนด 
คอนซัลแทนด 
จำกัด

5 2555 28/05/55 ม.อ. อุปกรณกรองสิ่งเจือปนในน้ำ อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.
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ลำดับ ปที่
อนุญาต

วัน
ลงนาม

ผูทรงสิทธิ เรื่อง ประเภท
ทรัพยสิน
ทางปญญา

เลขที่
สัญญา

ผูขออนุญาต

6 2555 28/05/55 ม.อ. สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบร
นชนิเซรามิก

อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.

7 2555 28/05/55 ม.อ. สูตรสวนผสมสำหรับภาชนะเผาสารแล
ะกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร

อนุสิทธิบัตร 04/55 คณะวิทยาศาสตร 
ม.อ.

8 2554 - - PSU เครื่องหมาย
การคา

- หสม. พีเอสยู 
เพียวไลฟ 

9 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นางวาริน รอดขำ

10 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นายวัชรพล 
คงมนต

11 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - นางสาวปวิตรา 
จริยสกุลวงศ

12 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - Mrs.Citra Win-
dani Mambang 
Sari

13 2555 - - วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลิขสิทธิ์ - กลุมการพยาบาล 
รพ.ลำปาง

ตารางที่ 7.5   ยอดเงินจัดสรรจากการอนุญาตใชสิทธิ

ลำดับ IP เรื่อง ไดรับเงินจาก
ยอดจัดสรร

จำนวน (บาท) ยอดรวม (บาท)
1 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารา งวด 2 TCELS ผาน PSU-ITC 477,008.16 477,008.16

2 วัสดุรองผาตัดจากพอลิเมอร PSU-ITC 13,247.67 490,255.83

3 กรรมวิธีแยกน้ำมันดินจากน้ำสมควันไม ควอลิเทค ซัพพลาย 100,000.00 590,255.83

4 สารสกัดใบบัวบก งวด 1 บางกอกแลป แอนด คอสเมติก 250,000.00 840,255.83

5 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 3 TCELS ผาน PSU-ITC 679,406.97 1,519,662.80

6 สารสกัดใบบัวบก งวด 2 บางกอกแลป แอนด คอสเมติก 250,000.00 1,769,662.80

7 สารสกัดเซรั่มน้ำยางพารางวด 4 TCELS ผาน PSU-ITC 679,406.97 2,449,069.77
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ตารางที่ 7.6  การใหคำปรึกษาดานเครื่องหมายการคาแกบุคคลภายนอก

ชื่อ ชื่อเครื่องหมาย รูปเครื่องหมาย หมายเหตุ

บริษัท ดิสโก โปรดักซ 
ฟูด จำกัด

DISCO ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

นางดวงพร ธีรวิศิษฏกุล ฉี่ฟดหยุน ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

ตารางที่ 7.7   จำนวนการใหบริการทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอก

ประเภท IP จำนวน (ราย) จำนวนคำขอ

สิทธิบัตร - -

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ - -

อนุสิทธิบัตร - -

เครื่องหมายการคา 1 1

ลิขสิทธิ์ - -

ความลับทางการคา 1 1

ตารางที่ 7.8   จำนวนคำขอตามโครงการ IP for SMEs 2555

ประเภท IP จำนวน (ราย) จำนวนคำขอ

เครื่องหมายการคา 34 87

ความลับทางการคา 5 17

สิทธิบัตร 1 1
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ตารางที่ 7.9   ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  ป 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ เลขที่ วันที่
ไดรับ

ทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

1 เครื่องผาผลปาลมแบบไฟฟา ดร.นงเยาว เมืองดี วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

6860 12/01/55

2 เครื่องพยุงหลัง 1.ศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
3.น.ส.สุภาพร เมฆสวี
4.น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร
5.น.ส.เตือนจิตร ณ รังสี
6.น.ส.จุติมา รัตนคช

แพทยศาสตร 6861 12/01/55

3 ชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา 1.นายวรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
4.นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล
5.นางสาวณัฐกาณ หวันลาโสะ

วิทยาศาสตร 7073 28/03/55

4 กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงสม
ปกษใตสำเร็จรูปดวยการควบคุมความเปน
กรดดางและการใขความรอน

ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ อุตสาหกรรม
เกษตร

7108 20/4/55

5 อุปกรณฝกการยืนสำหรับเด็กเล็ก
ที่มพีัฒนาการชา

1.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
2.ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

แพทยศาสตร 7107 20/04/55

6 โรงเลี้ยงสัตวน้ำที่ใชแผนพอลิเอทิลีน 1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

7109 20/04/55

7 อุปกรณทำชองในเนื้อเยื่อและอุปกรณ
ชุดแสงเพื่อเพิ่มแสงสวางภายในชองมอง
สำหรับชวยผาตัดพังผืด

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ แพทยศาสตร 7119 27/04/55

8 ชดุเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
จากการหมุนในแนวรัศมีดวยวิธีทาง
ไพอิโซอิเล็กทริก

1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายชัชชัย พุทซอน
3.นายภาณุ ไทยนิรมิตร

วิทยาศาสตร 7269 26/06/55

9 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ำมัน
ชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค

1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
3.นายกฤช สมนึก

วิศวกรรมศาสตร 7268 26/06/55

10 เครื่องรีดตัดทางจาก 1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนิยม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร 7261 20/06/55
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ตารางที่ 7.6  การใหคำปรึกษาดานเครื่องหมายการคาแกบุคคลภายนอก

ชื่อ ชื่อเครื่องหมาย รูปเครื่องหมาย หมายเหตุ

บริษัท ดิสโก โปรดักซ 
ฟูด จำกัด

DISCO ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

นางดวงพร ธีรวิศิษฏกุล ฉี่ฟดหยุน ใหคำปรึกษาในการออกแบบ
ประสานผาน DPAC

ตารางที่ 7.7   จำนวนการใหบริการทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอก

ประเภท IP จำนวน (ราย) จำนวนคำขอ

สิทธิบัตร - -

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ - -

อนุสิทธิบัตร - -

เครื่องหมายการคา 1 1

ลิขสิทธิ์ - -

ความลับทางการคา 1 1

ตารางที่ 7.8   จำนวนคำขอตามโครงการ IP for SMEs 2555

ประเภท IP จำนวน (ราย) จำนวนคำขอ

เครื่องหมายการคา 34 87

ความลับทางการคา 5 17

สิทธิบัตร 1 1
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ตารางที่ 7.9   ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  ป 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ เลขที่ วันที่
ไดรับ

ทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

1 เครื่องผาผลปาลมแบบไฟฟา ดร.นงเยาว เมืองดี วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

6860 12/01/55

2 เครื่องพยุงหลัง 1.ศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
3.น.ส.สุภาพร เมฆสวี
4.น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร
5.น.ส.เตือนจิตร ณ รังสี
6.น.ส.จุติมา รัตนคช

แพทยศาสตร 6861 12/01/55

3 ชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา 1.นายวรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
3.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
4.นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล
5.นางสาวณัฐกาณ หวันลาโสะ

วิทยาศาสตร 7073 28/03/55

4 กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำแกงสม
ปกษใตสำเร็จรูปดวยการควบคุมความเปน
กรดดางและการใขความรอน

ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ อุตสาหกรรม
เกษตร

7108 20/4/55

5 อุปกรณฝกการยืนสำหรับเด็กเล็ก
ที่มพีัฒนาการชา

1.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
2.ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

แพทยศาสตร 7107 20/04/55

6 โรงเลี้ยงสัตวน้ำที่ใชแผนพอลิเอทิลีน 1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

7109 20/04/55

7 อุปกรณทำชองในเนื้อเยื่อและอุปกรณ
ชุดแสงเพื่อเพิ่มแสงสวางภายในชองมอง
สำหรับชวยผาตัดพังผืด

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ แพทยศาสตร 7119 27/04/55

8 ชดุเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
จากการหมุนในแนวรัศมีดวยวิธีทาง
ไพอิโซอิเล็กทริก

1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายชัชชัย พุทซอน
3.นายภาณุ ไทยนิรมิตร

วิทยาศาสตร 7269 26/06/55

9 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ำมัน
ชนิดกรดไขมันอิสระสูงดวยคลื่นอัลตราโซนิค

1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
3.นายกฤช สมนึก

วิศวกรรมศาสตร 7268 26/06/55

10 เครื่องรีดตัดทางจาก 1.รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนิยม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร 7261 20/06/55
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ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ เลขที่ วันที่
ไดรับ

ทะเบียน

11 ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5.นายมงคลชัย หาทรัพย
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร 7260 20/06/55

12 ตระกราอนุบาลสัตวน้ำวัยออน 1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
3.ดร.ระพพีร เรืองชวย

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี

7347 24/07/55

13 กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญ เติบโตของตนปาลมน้ำมันดวย
สนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7311 10/07/55

14 เครื่องกรองน้ำดื่ม 1.ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2.นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3.รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
4.น.ส.นุชรีย ชมเชย

วิทยาศาสตร 7339 17/07/55

15 เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ 1.นางลาภลักษณ-พ 
ทองธรรมชาติ
2.นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ

กลุมงานบรรณสาร
วข.สุราษฎรธานี

7425 20/08/55

16 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 7488 18/09/55

17 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกลูวนิช แพทยศาสตร 7513 25/09/55

18 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 7528 04/10/55

19 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 7528 04/10/55

20 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร 7513 25/09/55

21 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 7488 18/09/55

เครื่องหมายการคา

22 PSU innomart ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52445 06/02/55

23 PSU-BIC ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52444 06/02/55
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ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ เลขที่ วันที่
ไดรับ

ทะเบียน

24 น้ำดื่ม PSU ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

ค 
354569

03/10/55

เครื่องหมายบริการ

25 ศูนยถันยเวชช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนยถันยเวชช แพทยศาสตร บ 54788 18/09/55

ตารางที่ 7.10   ผลงานวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

สิทธิบัตร

1 A bone and joint  xing system and 
its method of use

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ แพทยศาสตร PCT/TH2012/ 
000001

13/01/55

2 กรรมวิธีการเคลือบวัสดุที่เปนพอลิเมอร
ดวยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด
โดปไนโตรเจน

1.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
2.รศ.ดร.เล็ก สีคง
3.น.ส.เสาวลักษณ บุญยอด

วิศวกรรมศาสตร 1201000047 04/01/55

3 กรรมวิธีการผลิตลูกแปงถั่วเหลือง
ตนเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกและ
ผลิตภัณฑลูกแปง
ถั่วเหลืองที่ไดจากกรรมวิธีนี้

1.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
2.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
3.ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต

วิทยาศาสตร 1201000558 07/02/55

4 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 1202000366 09/02/55

5 อุปกรณรักษาระดับอุณหภูมิ 1.ผศ.ดร.องุน สังขพงศ
2.น.ส.จินตนา หนูทองแกว
3.น.ส.ศิรินทรา รตัจักร

วิศวกรรมศาสตร 1202000434 21/02/55

6 สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเจือเหล็ก 
สำหรับฟลมพลาสติกและกรรมวิธี
ผลิตสารเคลือบนี้

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง
2.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
3.น.ส.บุษบากร คงเรือง
4.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ

วิศวกรรมศาสตร 1201001899 20/04/55

7 สูตรองคประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทนเจล
ที่มีองคประกอบของไลโปโซมโรโดไมรโทน
และกรรมวิธีการผลิตสูตรองคประกอบ 
และเจลที่มีองคประกอบดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.จุฬาลักษณ ชอระชู
3.ผศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ

วิทยาศาสตร 1201002043 27/04/55

8 สูตรผสมสำหรับฟอกสียาง 1.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ
2.ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล

วิศวกรรมศาสตร 1201002648 01/06/55

9 เครื่องคัดแยกกากปาลม 1.ดร.นงเยาว เมืองดี
2.ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา
3.น.ส.จันทนา ไชยสงคราม
4.น.ส.พาทิณี เมอืงมีศรี
5.น.ส.อรพินท เพิ่มแกว
6.นายปยะพงษ รอดนาโพธิ
7.นายคำภีร ชวยเพชร

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201002647 01/06/55
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ลำดับ ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ คณะ เลขที่ วันที่
ไดรับ

ทะเบียน

11 ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
5.นายมงคลชัย หาทรัพย
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร 7260 20/06/55

12 ตระกราอนุบาลสัตวน้ำวัยออน 1.นายอัมรินทร ทองหวาน
2.ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
3.ดร.ระพพีร เรืองชวย

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี

7347 24/07/55

13 กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญ เติบโตของตนปาลมน้ำมันดวย
สนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7311 10/07/55

14 เครื่องกรองน้ำดื่ม 1.ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2.นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3.รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
4.น.ส.นุชรีย ชมเชย

วิทยาศาสตร 7339 17/07/55

15 เครื่องยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติ 1.นางลาภลักษณ-พ 
ทองธรรมชาติ
2.นายเอกภักดิ์ รัตนพันธ

กลุมงานบรรณสาร
วข.สุราษฎรธานี

7425 20/08/55

16 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 7488 18/09/55

17 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกลูวนิช แพทยศาสตร 7513 25/09/55

18 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 7528 04/10/55

19 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 7528 04/10/55

20 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร 7513 25/09/55

21 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 7488 18/09/55

เครื่องหมายการคา

22 PSU innomart ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52445 06/02/55

23 PSU-BIC ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

บ52444 06/02/55
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24 น้ำดื่ม PSU ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ

ค 
354569

03/10/55

เครื่องหมายบริการ

25 ศูนยถันยเวชช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนยถันยเวชช แพทยศาสตร บ 54788 18/09/55

ตารางที่ 7.10   ผลงานวิจัยที่อยูระหวางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ป 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

สิทธิบัตร

1 A bone and joint  xing system and 
its method of use

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ แพทยศาสตร PCT/TH2012/ 
000001

13/01/55

2 กรรมวิธีการเคลือบวัสดุที่เปนพอลิเมอร
ดวยสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด
โดปไนโตรเจน

1.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
2.รศ.ดร.เล็ก สีคง
3.น.ส.เสาวลักษณ บุญยอด

วิศวกรรมศาสตร 1201000047 04/01/55

3 กรรมวิธีการผลิตลูกแปงถั่วเหลือง
ตนเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกและ
ผลิตภัณฑลูกแปง
ถั่วเหลืองที่ไดจากกรรมวิธีนี้

1.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
2.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
3.ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต

วิทยาศาสตร 1201000558 07/02/55

4 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 1202000366 09/02/55

5 อุปกรณรักษาระดับอุณหภูมิ 1.ผศ.ดร.องุน สังขพงศ
2.น.ส.จินตนา หนูทองแกว
3.น.ส.ศิรินทรา รตัจักร

วิศวกรรมศาสตร 1202000434 21/02/55

6 สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเจือเหล็ก 
สำหรับฟลมพลาสติกและกรรมวิธี
ผลิตสารเคลือบนี้

1.รศ.ดร.เล็ก สีคง
2.ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
3.น.ส.บุษบากร คงเรือง
4.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ

วิศวกรรมศาสตร 1201001899 20/04/55

7 สูตรองคประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทนเจล
ที่มีองคประกอบของไลโปโซมโรโดไมรโทน
และกรรมวิธีการผลิตสูตรองคประกอบ 
และเจลที่มีองคประกอบดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.จุฬาลักษณ ชอระชู
3.ผศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ

วิทยาศาสตร 1201002043 27/04/55

8 สูตรผสมสำหรับฟอกสียาง 1.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ
2.ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล

วิศวกรรมศาสตร 1201002648 01/06/55

9 เครื่องคัดแยกกากปาลม 1.ดร.นงเยาว เมืองดี
2.ผศ.ดร.เบญจมาภรณ พิมพา
3.น.ส.จันทนา ไชยสงคราม
4.น.ส.พาทิณี เมอืงมีศรี
5.น.ส.อรพินท เพิ่มแกว
6.นายปยะพงษ รอดนาโพธิ
7.นายคำภีร ชวยเพชร

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201002647 01/06/55
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คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

10 ถุงคลุมมือกอนผาตัด ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร 1201003249 21/06/55

11 วิธีการผลิตสารกลุมกรดไขมันไมอิ่มตัวของ
มอสสายพันธุไฟสโคมิเทรลา พาเทนส 
(Physcomitrella patens) ใหไดปริมาณสูง 
โดยการควบคุมปจจัยภายนอก

1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
2.น.ส.ธนภร อำนวยกิจ

เภสัชศาสตร 1201003248 21/06/55

12 เครื่องยึดกระดูกนิ้วมือภายนอกชนิดดึง
และเคลื่อนไหวขอนิ้ว 

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร 1201003318 26/06/55

13 แผนหนุนสะโพก 1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร 1202002009 26/07/55

14 สูตรสำเร็จสารสกัดใบสายหยุดในรูปแบบ
ไมโครอิมัลชั่นและกรรมวิธีการผลิตสูตร
สำเร็จดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.ปฏิมาพร ปลอดภัย

วิทยาศาสตร 1201004862 04/09/55

15 ไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลล 
(hybrid batch- ow cell) 
สำหรับการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา

1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร 1201004786 11/09/55

16 อุปกรณตรวจวัดสารทางเคมีไฟฟา 1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร 1202002475 12/09/55

17 เครื่องตรวจจับการวางไขของกุงกุลาดำ 
(Penaeus monodon)

1.ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที
2.ดร.นงเยาว เมืองดี
3.นายพิทักษ พรหมกุล
4.น.ส.มณีนุช บุตรเติบ
5.น.ส.อุษณีย ชวยมั่ง
6.ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
7.น.ส.สมใจ วงศตรีภพ
8.นางจุฑาทิพย พรอมมูล
9.นายวุฒิพงษ สุนยพราก

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201005323 02/10/55

18 สูตรสวนผสมที่มีสวนผสมของไซโลกลู
แคนและเมทิลเซลลูโลส

1.ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล
2.นายนมนต หิรัญ

เภสัชศาสตร 1201005504 16/10/55

อนุสิทธิบัตร

19 การทอดผลปาลมรวงแบบตอเนื่อง
สำหรับหีบน้ำมันปาลมดิบ

1.รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
2.นายธเนศ วัยสุวรรณ

วิศวกรรมศาสตร 1203000082 26/01/55

20 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 1203000191 21/02/55

21 แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000176 20/02/55

22 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร 1203000190 21/02/55

65  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

23 สารประกอบไตรเอโซลที่เปนตัวยับยั้ง
อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส

1.ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
2.ผศ.ดร.ฉัตรชัย 
วัฒนาภิรมยสกุล
3.นส.วรลักษณ เพชรรัตน

เภสัชศาสตร 1203001418 01/03/55

24 ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร 1203000281 14/03/55

25 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 1203000280 14/03/55

26 แผนแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักที่ใชทาง
ยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีน
ต่ำและกรรมวิธผีลิตผลิตภัณฑดังกลาว

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000282 14/03/55

27 เครื่องรีดตัดทางจาก 1.รศ.ดร.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนยิม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร 1203000333 28/03/55

28 กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตนปาลมน้ำมัน
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1203000360 02/04/55

29 กรรมวิธีการเตรียมโพรบเฮอรทูและ
เซพสิบเจ็ด (HER2/neu/CEP17) เพื่อ
ตรวจวัดยีนที่เกี่ยวของกบัมะเร็งเตานม
โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตอินไซตูไฮ
บริไดรเซชัน

1.รศ.พญ.ภัทรพิมพ 
สรรพวีรวงศ
2.พญ.อรุรี เดชาพันธกุล
3.รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
4.ผศ.พญ.ดร.สินิจธร 
รุจิระบรรเจิด
5.รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
6.รศ.นพ.สมเกียรติ 
สรรพวีรวงษ

แพทยศาสตร 1203000413 20/04/55
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64 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

10 ถุงคลุมมือกอนผาตัด ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร 1201003249 21/06/55

11 วิธีการผลิตสารกลุมกรดไขมันไมอิ่มตัวของ
มอสสายพันธุไฟสโคมิเทรลา พาเทนส 
(Physcomitrella patens) ใหไดปริมาณสูง 
โดยการควบคุมปจจัยภายนอก

1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
2.น.ส.ธนภร อำนวยกิจ

เภสัชศาสตร 1201003248 21/06/55

12 เครื่องยึดกระดูกนิ้วมือภายนอกชนิดดึง
และเคลื่อนไหวขอนิ้ว 

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี แพทยศาสตร 1201003318 26/06/55

13 แผนหนุนสะโพก 1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร 1202002009 26/07/55

14 สูตรสำเร็จสารสกัดใบสายหยุดในรูปแบบ
ไมโครอิมัลชั่นและกรรมวิธีการผลิตสูตร
สำเร็จดังกลาว

1.ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
2.น.ส.ปฏิมาพร ปลอดภัย

วิทยาศาสตร 1201004862 04/09/55

15 ไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลล 
(hybrid batch- ow cell) 
สำหรับการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา

1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร 1201004786 11/09/55

16 อุปกรณตรวจวัดสารทางเคมีไฟฟา 1.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2.รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3.รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา

วิทยาศาสตร 1202002475 12/09/55

17 เครื่องตรวจจับการวางไขของกุงกุลาดำ 
(Penaeus monodon)

1.ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที
2.ดร.นงเยาว เมืองดี
3.นายพิทักษ พรหมกุล
4.น.ส.มณีนุช บุตรเติบ
5.น.ส.อุษณีย ชวยมั่ง
6.ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
7.น.ส.สมใจ วงศตรีภพ
8.นางจุฑาทิพย พรอมมูล
9.นายวุฒิพงษ สุนยพราก

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1201005323 02/10/55

18 สูตรสวนผสมที่มีสวนผสมของไซโลกลู
แคนและเมทิลเซลลูโลส

1.ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล
2.นายนมนต หิรัญ

เภสัชศาสตร 1201005504 16/10/55

อนุสิทธิบัตร

19 การทอดผลปาลมรวงแบบตอเนื่อง
สำหรับหีบน้ำมันปาลมดิบ

1.รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
2.นายธเนศ วัยสุวรรณ

วิศวกรรมศาสตร 1203000082 26/01/55

20 ชุดฝกเจาะถุงน้ำคร่ำ ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา แพทยศาสตร 1203000191 21/02/55

21 แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000176 20/02/55

22 วัสดุรองสกรูตรึงขอตอเชิงกราน ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช แพทยศาสตร 1203000190 21/02/55

65  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

23 สารประกอบไตรเอโซลที่เปนตัวยับยั้ง
อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส

1.ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
2.ผศ.ดร.ฉัตรชัย 
วัฒนาภิรมยสกุล
3.นส.วรลักษณ เพชรรัตน

เภสัชศาสตร 1203001418 01/03/55

24 ชุดสปริงลานสำหรับดึงถวงน้ำหนัก 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสุรินทร จิตสกุลพร

แพทยศาสตร 1203000281 14/03/55

25 อุปกรณดามขาชนิดมีแรงดึง 1.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
2.นางมานี หาทรัพย
3.น.ส.กัญชลี พุมนอย
4.นายมงคลชัย หาทรัพย
5.รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
6.นายสงบ ธนบำรุงกูล

แพทยศาสตร 1203000280 14/03/55

26 แผนแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักที่ใชทาง
ยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีน
ต่ำและกรรมวิธผีลิตผลิตภัณฑดังกลาว

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000282 14/03/55

27 เครื่องรีดตัดทางจาก 1.รศ.ดร.กำพล ประทีปชัยกูร
2.ผศ.สมเกียรติ นาคกุล
3.นายกฤช สมนึก
4.นายประยูร ดวงศิริ
5.นายนยิม พรหมรัตน
6.นายจตุพร อินสุวรรณโณ

วิศวกรรมศาสตร 1203000333 28/03/55

28 กรรมวิธีกระตุนการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตนปาลมน้ำมัน
ดวยสนามแมเหล็กไฟฟา

1.ดร.จุติพร สุดศิริ
2.นายนฤดม จำปา
3.นายปนพงษ คงชนะ
4.น.ส.จารุพัฒน คงมาก
5.นายธนภัทร จันทรยอง

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1203000360 02/04/55

29 กรรมวิธีการเตรียมโพรบเฮอรทูและ
เซพสิบเจ็ด (HER2/neu/CEP17) เพื่อ
ตรวจวัดยีนที่เกี่ยวของกบัมะเร็งเตานม
โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตอินไซตูไฮ
บริไดรเซชัน

1.รศ.พญ.ภัทรพิมพ 
สรรพวีรวงศ
2.พญ.อรุรี เดชาพันธกุล
3.รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
4.ผศ.พญ.ดร.สินิจธร 
รุจิระบรรเจิด
5.รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย
6.รศ.นพ.สมเกียรติ 
สรรพวีรวงษ

แพทยศาสตร 1203000413 20/04/55
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66 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

30 สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000414 20/04/55

31 เครื่องบันทึกรากพืช 1.นายเจษฎา โสภารัตน
2.รศ.ดร.สายัณห สดุดี

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1203000412 20/04/55

32 สตูรแหนมกาบา 
(γ-aminobutyric acid) 

1.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
2.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
3.ดร.อำไพทิพย สุขหอม
4.น.ส.อนุสรา รัตนบุรี

วิทยาศาสตร 1203000623 29/04/55

33 สูตรแชมพูของสารสกัดเฟรนที่สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรีย

1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
2.นายชูชีพ อภิรักษ

เภสัชศาสตร 1203000710 05/07/55

34 กรรมวิธีการทำถุงเพาะชำจากใบออย
และถุงเพาะชำที่ไดจากวิธีนี้

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร วิทยาศาสตร 1203000775 24/07/55

35 เตียงคลอด 1.รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
2.ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ

พยาบาลศาสตร 1203000796 24/07/55

36 แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติและ
กรรมวิธีการผลิต

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร 1203000795 26/07/55

37 อุปกรณชวยเจาะสายพาน 1.นายพลภัทร อนันตเสรีวิทยา
2.นายณฐพล เมฆางกูร
3.ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
4.นายพิสิฐ ไกรสร
5.นายมานิตย เฮงศิริ
6.นายสนธยา กาญจนวงศ
7.นายไพฑูรย ทวีขวัญ

วิศวกรรมศาสตร 1203000830 30/07/55

38 วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
ดวยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกที่สามารถ 
อัดประจุใหแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได

1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายภาณุ ไทยนิรมิตร

วิทยาศาสตร 1203001016 04/09/55

39 อุปกรณกำหนดตำแหนงฉีดยา 1.นางสุพัตรา อุปนิสากร
2.นางจารุวรรณ บุญรัตน

แพทยศาสตร 1203001015 04/09/55

40 กรรมวิธีการผลิตชาผงใบมะยม 1.รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
2.น.ส.วรากร แซภู
3.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
4.ดร.วัชรี สีหชำนาญธุรกิจ

วิทยาศาสตร 1203001013 04/09/55

41 เทาเทียม 1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.นายนวพงศ ชิตวงศ

วิศวกรรมศาสตร 1203001149 25/09/55
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ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

42 เครื่องมือวัดความเร็วของของเหลวดวย
การวัดอัตราการลดลงของสนามไฟฟา

1.ดร.คณดิถ เจษฎพัฒนานนท
2.นายธิตินันท ตะเภานอย

วิศวกรรมศาสตร 1203001148 25/09/55

43 อุปกรณเสริมลอยางลมและกรรมวิธี
การผลิตอุปกรณนี้

1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
4.นายธีระวัฒน เพชรดี
5.รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

วศิวกรรมศาสตร 1203001263 29/10/55

44 กรรมวิธีการวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอร
และแสดงผลแบบอัตโนมัติ

1.รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
2.ผศ.ดร.พรชัย 
พฤกษภัทรานนท

แพทยศาสตร 1203001262 29/10/55

45 กรรมวิธีผลิตกาวสำหรับติดยางกับ
โลหะโดยใชกาวรองพื้น (ไพรเมอร) 
และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต

1.รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
2.รศ.อาซีซัน แกสมาน
3.นายเอกวิภู กาลกรณสุรปราณี

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี

1203001417 23/11/55

ลิขสิทธิ์

46 แนวเวชปฏิบัติการตรวจรกัษาโรคปวดเขา
ดวยเสนสิบ

นายสันติ แซเต็ง การแพทย
แผนไทย

ส.9216 19/03/55

47 คูมือปฏิบัติงานการดูแลผูปวย, มะเร็งสวน
หัวของตับออนที่ไดรับการผาตัด whipple 
procedure สำหรับพยาบาล

นายมนูญ หมวดเอียด แพทยศาสตร ว.28408 19/03/55

48 คูมือการผลิตผลิตภัณฑไมยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ว28933 16/05/55

49 รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา
ใหมพรอมบรรจุภัณฑ

คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ว.28932 16/05/55

50 Penaeid pharmacokinetics: 
The kinetics of antibiotics in 
aguacultures shrimp

รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟารุงสาง เภสัชศาสตร ว.29704 28/08/55

เครื่องหมายบริการ

51 สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม OIL สำนักงานความรวมมือ
อุตสาหกรรม OIL

OIL 837275 24/02/55

52 R2M อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. อุทยาน
วิทยาศาสตร 

ม.อ.

841871 02/04/55

53 ETS คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 841872 02/04/55

เครื่องหมายการคา

54 DPAC อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. อุทยาน
วิทยาศาสตร 

ม.อ.

862896 19/09/55
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ลำดับ ชื่อผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

30 สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

1.ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2.รศ.ดร.ประภาพร บุญมี
3.นายจิระพรชัย สุขเสรี
4.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
5.ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช

เภสัชศาสตร 1203000414 20/04/55

31 เครื่องบันทึกรากพืช 1.นายเจษฎา โสภารัตน
2.รศ.ดร.สายัณห สดุดี

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1203000412 20/04/55

32 สตูรแหนมกาบา 
(γ-aminobutyric acid) 

1.รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
2.รศ.วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
3.ดร.อำไพทิพย สุขหอม
4.น.ส.อนุสรา รัตนบุรี

วิทยาศาสตร 1203000623 29/04/55

33 สูตรแชมพูของสารสกัดเฟรนที่สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรีย

1.น.ส.สิรีวรรณ แกวสุวรรณ
2.นายชูชีพ อภิรักษ

เภสัชศาสตร 1203000710 05/07/55

34 กรรมวิธีการทำถุงเพาะชำจากใบออย
และถุงเพาะชำที่ไดจากวิธีนี้

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร วิทยาศาสตร 1203000775 24/07/55

35 เตียงคลอด 1.รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
2.ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ

พยาบาลศาสตร 1203000796 24/07/55

36 แผนหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติและ
กรรมวิธีการผลิต

1.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
2.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3.นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล
4.ศ.ดร.นพ.บุญสิน 
ตั้งตระกูลวนิช
5.ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ

วิศวกรรมศาสตร 1203000795 26/07/55

37 อุปกรณชวยเจาะสายพาน 1.นายพลภัทร อนันตเสรีวิทยา
2.นายณฐพล เมฆางกูร
3.ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
4.นายพิสิฐ ไกรสร
5.นายมานิตย เฮงศิริ
6.นายสนธยา กาญจนวงศ
7.นายไพฑูรย ทวีขวัญ

วิศวกรรมศาสตร 1203000830 30/07/55

38 วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา
ดวยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกที่สามารถ 
อัดประจุใหแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได

1.รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
2.นายภาณุ ไทยนิรมิตร

วิทยาศาสตร 1203001016 04/09/55

39 อุปกรณกำหนดตำแหนงฉีดยา 1.นางสุพัตรา อุปนิสากร
2.นางจารุวรรณ บุญรัตน

แพทยศาสตร 1203001015 04/09/55

40 กรรมวิธีการผลิตชาผงใบมะยม 1.รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
2.น.ส.วรากร แซภู
3.ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
4.ดร.วัชรี สีหชำนาญธุรกิจ

วิทยาศาสตร 1203001013 04/09/55

41 เทาเทียม 1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.นายนวพงศ ชิตวงศ

วิศวกรรมศาสตร 1203001149 25/09/55
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ลำดับ ช่ือผลงาน ผูประดิษฐ คณะ หมายเลข
คำขอ

วันที่
ยื่นคำขอ

42 เครื่องมือวัดความเร็วของของเหลวดวย
การวัดอัตราการลดลงของสนามไฟฟา

1.ดร.คณดิถ เจษฎพัฒนานนท
2.นายธิตินันท ตะเภานอย

วิศวกรรมศาสตร 1203001148 25/09/55

43 อุปกรณเสริมลอยางลมและกรรมวิธี
การผลิตอุปกรณนี้

1.ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2.ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
3.รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
4.นายธีระวัฒน เพชรดี
5.รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

วศิวกรรมศาสตร 1203001263 29/10/55

44 กรรมวิธีการวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอร
และแสดงผลแบบอัตโนมัติ

1.รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ
2.ผศ.ดร.พรชัย 
พฤกษภัทรานนท

แพทยศาสตร 1203001262 29/10/55

45 กรรมวิธีผลิตกาวสำหรับติดยางกับ
โลหะโดยใชกาวรองพื้น (ไพรเมอร) 
และกาวยางธรรมชาติมาลิเอต

1.รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
2.รศ.อาซีซัน แกสมาน
3.นายเอกวิภู กาลกรณสุรปราณี

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี

1203001417 23/11/55

ลิขสิทธิ์

46 แนวเวชปฏิบัติการตรวจรกัษาโรคปวดเขา
ดวยเสนสิบ

นายสันติ แซเต็ง การแพทย
แผนไทย

ส.9216 19/03/55

47 คูมือปฏิบัติงานการดูแลผูปวย, มะเร็งสวน
หัวของตับออนที่ไดรับการผาตัด whipple 
procedure สำหรับพยาบาล

นายมนูญ หมวดเอียด แพทยศาสตร ว.28408 19/03/55

48 คูมือการผลิตผลิตภัณฑไมยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ว28933 16/05/55

49 รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา
ใหมพรอมบรรจุภัณฑ

คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ว.28932 16/05/55

50 Penaeid pharmacokinetics: 
The kinetics of antibiotics in 
aguacultures shrimp

รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟารุงสาง เภสัชศาสตร ว.29704 28/08/55

เครื่องหมายบริการ

51 สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม OIL สำนักงานความรวมมือ
อุตสาหกรรม OIL

OIL 837275 24/02/55

52 R2M อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. อุทยาน
วิทยาศาสตร 

ม.อ.

841871 02/04/55

53 ETS คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร 841872 02/04/55

เครื่องหมายการคา

54 DPAC อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. อุทยาน
วิทยาศาสตร 

ม.อ.

862896 19/09/55
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 7.3.3. สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม
 7.3.3.1  โครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology As-
sistance Program: ITAP)
 iTAP เปนโครงการเพื่อใหบริการภาคอุตสาหกรรม
ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
โดยมีภารกิจหลักคือ การสรางกลไกเชื่อมโยงระหวางผูให
บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) 
กับผูใชเทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของ

การจัดหาผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค เพื่อใหความชวยเหลือ
ดานการวิจัยและพัฒนาเขาไปใหคำปรึกษาและแกไข
ปญหาถงึในโรงงานทีจ่ะชวยลดความเสีย่งในการลงทนุของ
ผูประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อม
โยงไปสูการสรางขีดความสามารถในการทำวิจัยและ
พฒันาของอตุสาหกรรมไทย  อนัจะนำไปสูการเพิม่ศกัยภาพ 
ในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน โดยในป 2555 มี 
ผลการดำเนินงาน แสดงดังรูปที่ 7.5 และตารางที่ 7.11

รูปที่ 7.5   ผลการดำเนินงานของ ITAP เทียบกับแผนงาน ประจำป 2555

ตารางที่ 7.11    โครงการกลุมที่ไดรับการอนุมัติ  

ลำดับ โครงการกลุม ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาเพื่อวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP 130,500

2 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน 120,000

3 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน (ตอเนื่อง) 120,000

4 ระบบคุณภาพและ Lean การทวนสอบหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีและพัฒนาระบบการวิเคราะหอันตราย
และจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบด

119,930

5 แปงและขาวฯ การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะมวงแชอิ่มและเมล็ดมะมวงแชอิ่มกึ่งแหง 75,210

6 เครื่องสำอางและสมุนไพร การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธกีารที่ดีในการผลิต (GMP) 
สำหรับผลิตภัณฑน้ำมันมะพราว      

138,000

7 เครื่องสำอางและสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ Hb Extract Liposome Cream 204,700

8 เครื่องสำอางและสมุนไพร การปรับปรุงคุณภาพ และการคงตัวของผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากมะเฟอง  112,700

9 เครื่องสำอางและสมุนไพร การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
ยาจากสมุนไพร  

93,150

10 เครื่องสำอางและสมุนไพร การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต Hb Extract Liposome 
Cream 

230,000

11 เครื่องสำอางและสมุนไพร การสรางเครื่องจักรตนแบบสำหรับตัดแผนมาสกหนาจากเซลลูโลส 221,787.50
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 7.3.3.2  โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Techno-
logy Development Program: CDP)
 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 7.12-7.14

ตารางที่ 7.12   สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2555

ลำดับ รายการตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวย ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย ผล

1 การประชาสัมพันธกลุม ครั้ง 3 11

2 จำนวนบริษัทที่เขาเยี่ยมชมและใหคำแนะนำขอมูลโครงการ CDP 
(การประชาสัมพันธเฉพาะราย)

ราย 10 25

3 จำนวนขอเสนอโครงการที่ไดรับ ขอเสนอ 2 1

4 โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน 
วิทยาศาสตรภาคใต

โครงการ 4 2

5 จำนวนเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน 
วิทยาศาสตรภาคใต

ลานบาท 40 15.85

ตารางที่ 7.13     ขอเสนอโครงการที่ไดรับ

ลำดับ ชื่อโครงการ ยอดเงินกู (บาท)

1 การเพิ่มขีดความสามารถหองปฏิบัติการสอบเทียบและขอการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 (มอก.17025 -2548)

30,000,000

2 การพัฒนาสรางเครื่องจักร สำหรับการปนขึ้นรูปของขนมปนขลิบไสปลา 3,000,000

ตารางที่ 7.14    โครงการที่ไดรับการอนุมัติ

ลำดับ ชื่อโครงการ ยอดเงินกู (บาท)

1 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทแปงสาลี เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

7,750,000

2 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทมารการีน และเนยขาว เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

8,100,000
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 7.3.3. สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม
 7.3.3.1  โครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology As-
sistance Program: ITAP)
 iTAP เปนโครงการเพื่อใหบริการภาคอุตสาหกรรม
ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
โดยมีภารกิจหลักคือ การสรางกลไกเชื่อมโยงระหวางผูให
บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) 
กับผูใชเทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของ

การจัดหาผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค เพื่อใหความชวยเหลือ
ดานการวิจัยและพัฒนาเขาไปใหคำปรึกษาและแกไข
ปญหาถงึในโรงงานทีจ่ะชวยลดความเสีย่งในการลงทนุของ
ผูประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อม
โยงไปสูการสรางขีดความสามารถในการทำวิจัยและ
พฒันาของอตุสาหกรรมไทย  อนัจะนำไปสูการเพิม่ศกัยภาพ 
ในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน โดยในป 2555 มี 
ผลการดำเนินงาน แสดงดังรูปที่ 7.5 และตารางที่ 7.11

รูปที่ 7.5   ผลการดำเนินงานของ ITAP เทียบกับแผนงาน ประจำป 2555

ตารางที่ 7.11    โครงการกลุมที่ไดรับการอนุมัติ  

ลำดับ โครงการกลุม ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาเพื่อวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP 130,500

2 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน 120,000

3 ระบบคุณภาพและ Lean การใหคำปรึกษาดานการลดตนทุนดวยแนวคิดการผลิตแบบลีน (ตอเนื่อง) 120,000

4 ระบบคุณภาพและ Lean การทวนสอบหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีและพัฒนาระบบการวิเคราะหอันตราย
และจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบด

119,930

5 แปงและขาวฯ การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะมวงแชอิ่มและเมล็ดมะมวงแชอิ่มกึ่งแหง 75,210

6 เครื่องสำอางและสมุนไพร การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธกีารที่ดีในการผลิต (GMP) 
สำหรับผลิตภัณฑน้ำมันมะพราว      

138,000

7 เครื่องสำอางและสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ Hb Extract Liposome Cream 204,700

8 เครื่องสำอางและสมุนไพร การปรับปรุงคุณภาพ และการคงตัวของผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากมะเฟอง  112,700

9 เครื่องสำอางและสมุนไพร การใหคำปรึกษาในการจัดทำหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
ยาจากสมุนไพร  

93,150

10 เครื่องสำอางและสมุนไพร การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต Hb Extract Liposome 
Cream 

230,000

11 เครื่องสำอางและสมุนไพร การสรางเครื่องจักรตนแบบสำหรับตัดแผนมาสกหนาจากเซลลูโลส 221,787.50
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 7.3.3.2  โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Techno-
logy Development Program: CDP)
 ในป 2555 มีผลการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 7.12-7.14

ตารางที่ 7.12   สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2555

ลำดับ รายการตัวชี้วัดความสำเร็จ หนวย ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย ผล

1 การประชาสัมพันธกลุม ครั้ง 3 11

2 จำนวนบริษัทที่เขาเยี่ยมชมและใหคำแนะนำขอมูลโครงการ CDP 
(การประชาสัมพันธเฉพาะราย)

ราย 10 25

3 จำนวนขอเสนอโครงการที่ไดรับ ขอเสนอ 2 1

4 โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน 
วิทยาศาสตรภาคใต

โครงการ 4 2

5 จำนวนเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี - อุทยาน 
วิทยาศาสตรภาคใต

ลานบาท 40 15.85

ตารางที่ 7.13     ขอเสนอโครงการที่ไดรับ

ลำดับ ชื่อโครงการ ยอดเงินกู (บาท)

1 การเพิ่มขีดความสามารถหองปฏิบัติการสอบเทียบและขอการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 (มอก.17025 -2548)

30,000,000

2 การพัฒนาสรางเครื่องจักร สำหรับการปนขึ้นรูปของขนมปนขลิบไสปลา 3,000,000

ตารางที่ 7.14    โครงการที่ไดรับการอนุมัติ

ลำดับ ชื่อโครงการ ยอดเงินกู (บาท)

1 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทแปงสาลี เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

7,750,000

2 การจัดสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทมารการีน และเนยขาว เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

8,100,000
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7.3.4  ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

รูปที่ 7.6   บริการใหคำปรึกษาเชิงลึกดานการออกแบบผลิตภัณฑ

รูปที่ 7.7   บริการออกแบบและดำเนินการบรรจุภัณฑ/สื่อสิ่งพิมพ
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ตารางที่ 7.15   กิจกรรมของหนวยงานภายใตอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต

ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

1 โครงการเสริมสรางภาพลักษณผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ เพื่อการพัฒนา 

ผูประกอบการภายใตการ
ดูแลของศูนยบมเพาะ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการติดปก SMEs 
ป 2

การสรางแบรนดอยางไร ใหโดนใจลูกคา• 5 มี.ค.55 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

เทคนิคการเขาถึงแหลงเงินทุน• 25 เม.ย.55 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

เทคนิคการทำบรรจุภัณฑใหโดนใจลูกคา• 
สรางแบรนดอยางไรใหดัง

11-12 ก.ย.55 โรงแรมสิงหโกลเดนส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน• 
ของผูประกอบการ

25 ธ.ค.55 โรงแรมซากุระแกรนดวิว 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

Work Shop การเตรียมความพรอมสูการนำเสนอ• 
และการขายอยางมืออาชีพ

11-12 ก.ย.55 โรงแรมสิงหโกลเดนส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

3 โครงการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ภาคใต) 
เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)

โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs • 
ไทยสูสากล ภาคใต

21 มิ.ย.55 โรงแรมวังใต 
จ.สุราษฎรธานี

ผูประกอบการ SMEs 
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการที่สนใจ
เขาสูกระบวนการคา
ระหวางประเทศ

โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs • 
ไทยสูสากล ภาคใต

27 มิ.ย.55 โรงแรมหรรษาเจบี 
จ.สงขลา

ผูประกอบการ SMEs 
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการที่สนใจเขาสู
กระบวนการคาระหวาง
ประเทศ

4 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.สตูล 25 ก.พ.55 - 
พ.ค.55

โรงแรมสินเกียรติธานี 
จ.สตูล

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ 
อาชีพอื่นๆ  ทายาทธุรกิจ

5 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.ภูเก็ต ก.พ.55 - ก.ย.55 ม.อ.  วิทยาเขตภูเก็ต ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ 
อาชีพอื่นๆ  ทายาทธุรกิจ
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7.3.4  ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

รูปที่ 7.6   บริการใหคำปรึกษาเชิงลึกดานการออกแบบผลิตภัณฑ

รูปที่ 7.7   บริการออกแบบและดำเนินการบรรจุภัณฑ/สื่อสิ่งพิมพ

71  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ตารางที่ 7.15   กิจกรรมของหนวยงานภายใตอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต

ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

1 โครงการเสริมสรางภาพลักษณผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ เพื่อการพัฒนา 

ผูประกอบการภายใตการ
ดูแลของศูนยบมเพาะ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการติดปก SMEs 
ป 2

การสรางแบรนดอยางไร ใหโดนใจลูกคา• 5 มี.ค.55 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

เทคนิคการเขาถึงแหลงเงินทุน• 25 เม.ย.55 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

เทคนิคการทำบรรจุภัณฑใหโดนใจลูกคา• 
สรางแบรนดอยางไรใหดัง

11-12 ก.ย.55 โรงแรมสิงหโกลเดนส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน• 
ของผูประกอบการ

25 ธ.ค.55 โรงแรมซากุระแกรนดวิว 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

Work Shop การเตรียมความพรอมสูการนำเสนอ• 
และการขายอยางมืออาชีพ

11-12 ก.ย.55 โรงแรมสิงหโกลเดนส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs 
ทายาทธุรกิจ

3 โครงการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ภาคใต) 
เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)

โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs • 
ไทยสูสากล ภาคใต

21 มิ.ย.55 โรงแรมวังใต 
จ.สุราษฎรธานี

ผูประกอบการ SMEs 
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการที่สนใจ
เขาสูกระบวนการคา
ระหวางประเทศ

โครงการ “ตนกลา ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs • 
ไทยสูสากล ภาคใต

27 มิ.ย.55 โรงแรมหรรษาเจบี 
จ.สงขลา

ผูประกอบการ SMEs 
ภาคใต ผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการที่สนใจเขาสู
กระบวนการคาระหวาง
ประเทศ

4 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.สตูล 25 ก.พ.55 - 
พ.ค.55

โรงแรมสินเกียรติธานี 
จ.สตูล

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ 
อาชีพอื่นๆ  ทายาทธุรกิจ

5 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) จ.ภูเก็ต ก.พ.55 - ก.ย.55 ม.อ.  วิทยาเขตภูเก็ต ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ 
อาชีพอื่นๆ  ทายาทธุรกิจ
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ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร 
National Food Valley

มี.ค.55 - ส.ค.55 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร 
อว.ม.อ.

ผูประกอบการดานอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรูปดาน 
อาหาร และผูสนใจทั่วไป

7 โครงการถนนคนเดิน ต.ค. 54 –
ก.ย. 55

ลานหนาตึก
กิจการนักศึกษา

นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป

8 โครงการ Business Talk โดย คุณตัน ภาสกรนที 19 มิ.ย. 55 โรงแรมไดมอนด พลาซา 
จ.สุราษฏรธานี

ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

9 โครงการ Dinner Talk : ทำอยางไรธุรกิจไทย
แขงขันไดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 
รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

15 ก.ค. 55 โรงแรมลีการเดนส 
จ.สงขลา

ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

10 โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสราง
ผูประกอบการ  โดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษา
เปนฐาน

การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำ• 
ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

11-12, 18-19 
ส.ค. 55

คณะเภสัชศาสตร ม.อ. ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการดาน
เวชสำอางค และบุคคลทั่วไป

การสรางและพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑ• 
เครื่องสำอาง

25-26, 
31 ส.ค. 55, 
1-2 ก.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ
การดานเวชสำอางค  
และบุคคลทั่วไป

11 โครงการเถาแกนอยภูมิภาค 15-30 ก.ย., 
7 ต.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

นิสิต นักศึกษา และ/หรือ
บัณทิตจบใหม

12 โครงการบมเพาะตนกลาอุตสาหกรรม เม.ย.-ก.ย. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

นสิิต นักศึกษา 
ม.สงขลานครินทร

13 โครงการ “Social Media for SMEs; 
การตลาดออนไลนยุคใหม สำหรับธุรกิจ SMEs”

30 ม.ย. 55 ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ 
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

ศูนยทรัพยสินทางปญญา

1 จัดอบรมทรัพยสินทางปญญา SMEs หลักสูตรความรู

ทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา

18-19 ต.ค.54 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

2 จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2011

19 ม.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ. 

3 จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา 

และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

15-17 ก.พ.55 คณะวิทยาศาสตร  ม.อ. 

4 จดัอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา 

และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

22-23 ก.พ.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี  

5 จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐที่ไดรับความคุมครองดาน
ทรัพยสินทางปญญามในงาน Thai-Bispa Day 2012

15 มี.ค.55 โรงแรม Swissotel 
Le Concords กทม.

6 จัดพิธีลงนามอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร เรื่อง 
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็น-

ตะไซคลิกไตรเทอรปน

25 เม.ย.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ. 
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ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

7 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน IP Fair 2012 4-6 พ.ค.55 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

กทม.

8 จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2012

14 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.  

9 จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา  

เรื่อง ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

29-30 พ.ค.55 คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม ม.อ.  

10 จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรูทั่วไปเ

กี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การยื่นจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร”

2-3 ก.ค.55 คณะแพทยศาสตร ม.อ.  

11 โครงการ R2M bootcamp 1 7-8 ก.ค.55 คณะวิทยาศาสตร ม.อ.  

12 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน CPALL President 

Award 2011-2012

27 ก.ค.55 สถาบันปญญาภิวัฒน 

กทม.

13 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 

SMEs หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

14-17 ส.ค.55 โรงแรมสิงโกลเดนเพลส 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

14 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 ณ โรงแรมแกวสมุยรีสอรท 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

15 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

27-30 ส.ค.55 โรงแรม THE Metropol 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

16 โครงการ R2M bootcamp 2 8-9 ก.ย.55 คณะวิทยาศาสตร  ม.อ.  

สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม

1 iTAP Network Annual Conference 2012: 
กาวยางสูความทาทายใหมของ SMEs ไทย

19-20 มี.ค.55 โรงแรมรอแยล เบญจา 
กรุงเทพฯ

2 การประชุม ITAP ภาคใต ไตรมาสที่ 3/2555 30 เม.ย. –      

1 พ.ค.55

โรงแรมขนอมมาร็อค 

รีสอรท แอนด สปา  
จ.นครศรีธรรมราช

3 PSU-Node Capacity Building Program 17 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. 

4 งานสัมมนาเปดโลกการคายุคใหมสู AEC 

สำหรับ SMEs

27 มิ.ย. 55 โรงแรมหรรษาเจ.บี. 

จ.สงขลา

5 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มมูลคายางไทย 

ดวย Zero Rubber Waste“

21 ส.ค.55 โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัล

สุคนธา

6 ประชุมรางการขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรม
อาหารทะเล

30 ส.ค.55 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม.อ.  

ศูนยออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

1 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา: ทรัพยสินทาง

ปญญาสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน

18-19 ต.ค.54 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

2 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา: 

การออกแบบเครื่องหมายการคา

22 ธ.ค. 54 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ.  
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ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร 
National Food Valley

มี.ค.55 - ส.ค.55 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร 
อว.ม.อ.

ผูประกอบการดานอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรูปดาน 
อาหาร และผูสนใจทั่วไป

7 โครงการถนนคนเดิน ต.ค. 54 –
ก.ย. 55

ลานหนาตึก
กิจการนักศึกษา

นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป

8 โครงการ Business Talk โดย คุณตัน ภาสกรนที 19 มิ.ย. 55 โรงแรมไดมอนด พลาซา 
จ.สุราษฏรธานี

ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

9 โครงการ Dinner Talk : ทำอยางไรธุรกิจไทย
แขงขันไดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 
รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

15 ก.ค. 55 โรงแรมลีการเดนส 
จ.สงขลา

ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

10 โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสราง
ผูประกอบการ  โดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษา
เปนฐาน

การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำ• 
ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

11-12, 18-19 
ส.ค. 55

คณะเภสัชศาสตร ม.อ. ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการดาน
เวชสำอางค และบุคคลทั่วไป

การสรางและพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑ• 
เครื่องสำอาง

25-26, 
31 ส.ค. 55, 
1-2 ก.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ ผูประกอบ
การดานเวชสำอางค  
และบุคคลทั่วไป

11 โครงการเถาแกนอยภูมิภาค 15-30 ก.ย., 
7 ต.ค. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

นิสิต นักศึกษา และ/หรือ
บัณทิตจบใหม

12 โครงการบมเพาะตนกลาอุตสาหกรรม เม.ย.-ก.ย. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.อ.

นสิิต นักศึกษา 
ม.สงขลานครินทร

13 โครงการ “Social Media for SMEs; 
การตลาดออนไลนยุคใหม สำหรับธุรกิจ SMEs”

30 ม.ย. 55 ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ผูวางงาน  นักศึกษาจบใหม  
ผูประกอบการ 
ผูประกอบการ SMEs  
และบุคคลทั่วไป

ศูนยทรัพยสินทางปญญา

1 จัดอบรมทรัพยสินทางปญญา SMEs หลักสูตรความรู

ทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา

18-19 ต.ค.54 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

2 จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2011

19 ม.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ. 

3 จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา 

และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

15-17 ก.พ.55 คณะวิทยาศาสตร  ม.อ. 

4 จดัอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา 

และการยกรางคำขอสิทธบัตร / อนุสิทธิบัตร

22-23 ก.พ.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี  

5 จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐที่ไดรับความคุมครองดาน
ทรัพยสินทางปญญามในงาน Thai-Bispa Day 2012

15 มี.ค.55 โรงแรม Swissotel 
Le Concords กทม.

6 จัดพิธีลงนามอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร เรื่อง 
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็น-

ตะไซคลิกไตรเทอรปน

25 เม.ย.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ. 
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7 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน IP Fair 2012 4-6 พ.ค.55 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

กทม.

8 จัดประชุมเครือขายทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2012

14 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ.  

9 จัดอบรมความรูทั่วไปทางดานทรัพยสินทางปญญา  

เรื่อง ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

29-30 พ.ค.55 คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม ม.อ.  

10 จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรูทั่วไปเ

กี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การยื่นจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร”

2-3 ก.ค.55 คณะแพทยศาสตร ม.อ.  

11 โครงการ R2M bootcamp 1 7-8 ก.ค.55 คณะวิทยาศาสตร ม.อ.  

12 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน CPALL President 

Award 2011-2012

27 ก.ค.55 สถาบันปญญาภิวัฒน 

กทม.

13 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 

SMEs หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

14-17 ส.ค.55 โรงแรมสิงโกลเดนเพลส 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

14 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 ณ โรงแรมแกวสมุยรีสอรท 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

15 จัดอบรมความรูทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับ 
SMEs หลักสูตรเครื่องหมายการคา

27-30 ส.ค.55 โรงแรม THE Metropol 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

16 โครงการ R2M bootcamp 2 8-9 ก.ย.55 คณะวิทยาศาสตร  ม.อ.  

สำนักงานความรวมมืออุตสาหกรรม

1 iTAP Network Annual Conference 2012: 
กาวยางสูความทาทายใหมของ SMEs ไทย

19-20 มี.ค.55 โรงแรมรอแยล เบญจา 
กรุงเทพฯ

2 การประชุม ITAP ภาคใต ไตรมาสที่ 3/2555 30 เม.ย. –      

1 พ.ค.55

โรงแรมขนอมมาร็อค 

รีสอรท แอนด สปา  
จ.นครศรีธรรมราช

3 PSU-Node Capacity Building Program 17 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. 

4 งานสัมมนาเปดโลกการคายุคใหมสู AEC 

สำหรับ SMEs

27 มิ.ย. 55 โรงแรมหรรษาเจ.บี. 

จ.สงขลา

5 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มมูลคายางไทย 

ดวย Zero Rubber Waste“

21 ส.ค.55 โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัล

สุคนธา

6 ประชุมรางการขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรม
อาหารทะเล

30 ส.ค.55 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม.อ.  

ศูนยออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

1 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา: ทรัพยสินทาง

ปญญาสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน

18-19 ต.ค.54 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

2 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา: 

การออกแบบเครื่องหมายการคา

22 ธ.ค. 54 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ.  
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3 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entre-

preneurs Creation: NEC) รุนที่ 2 จังหวัดปตตานี : 

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

11 ก.พ. 55 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

4 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา: 

สัมมนาการนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ

ไมยางพาราและบรรจุภัณฑ   

15 ก.พ.55 โรงแรมไดมอนด พลาซา 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

5 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entre-

preneurs Creation : NEC)  จังหวัดสตูล: การสราง

มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

10 มี.ค.55 โรงแรมสินเกียรติ จ.สตูล

6 งาน Thai-BISPA DAY 2012 and 

Post-Conference

15-16 มี.ค.55 โรงแรม Swissotel Le 

Concorde กรุงเทพฯ

7 การประชุมหารือผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต

22 มี.ค.55 สำนักงานอธิการบดี  ม.อ.  

จ.สงขลา

8 “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ” บุคลากรและ 

วิสาหกิจ สำนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

24 เม.ย.55 สำนักสงเสริม และ 

พัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

9 โครงการเครือขายทรัพยสินทางปญญา ม.อ. (IP Link) 
: การแตงหลอใหกับผลิตภัณฑ

14 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ.  

10 ผูประกอบการอาหารฮาลาล โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพดานการ
ตลาดของ นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต: กลยุทธการทำบรรจุภัณฑ
เพื่อสงเสริมการตลาดของผูประกอบการ

22 พ.ค.55 สำนักวิจัยและพัฒนา  
ม.อ.  จ.สงขลา

11 กิจกรรม Business Talk “เสนทางการประกอบ
ธุรกิจใหสำเร็จ”

19 มิ.ย.55 โรงแรมไดมอนดพลาซา  
จ.สุราษฎรธานี

12 โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555: 
เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 โรงแรมแกวสมุยรีสอรท 
จ.สุราษฎรธานี

13 โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555: 

เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 โรงแรม The Metropole 
จ.ภูเก็ต
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ใหบริการทดสอบบางรายการสามารถพัฒนาและปรับเขา
เปนบริการวิชาการ (ตามประกาศการใหบริการวิชาการ
ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)
 สวนในดานการซอม/สรางเครื่องมือ สามารถสราง
บรกิารทีท่ำใหลกูคาพงึพอใจไดดดีวยการสรางอปุกรณทีใ่ช
งานไดตรงตามวัตถุประสงคในราคาเหมาะสม ซอมดวย
อุปกรณทดแทน ซึ่งราคาต่ำกวาการเปลี่ยนชิ้นสวน 
 3. นวัตกรรมบริการที่สรางความสะดวก ความพึง 
พอใจแกลูกคา และลดขอบกพรองในการใหบริการ
นวัตกรรมสวนนี้ เกิดจากวิสัยทัศนของผูนำสูงสุด ขอเสนอ 
แนะจากบคุลากร รวมกับการรับฟงเสยีงลกูคา เชน การเปด 
หองปฏิบัติการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 ชั่วโมง การให 
บริการทางระบบ Internet ในการจองใชเครื่องมือ และ 
ตรวจสอบผลการทดสอบ มีชองทางดวนใหบริการทดสอบ 
เปนตน เพื่อสรางการบริการที่เหนือกวาความคาดหวังของ 
ลูกคา
 ซึ่งในแตละกระบวนการในเรื่องของการใหบริการ 
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดนำระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO มาใชทั่วทั้งองคกรโดยใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ ซึ่ง
ระบบดังกลาวมีกระบวนการที่กอใหเกิดวัฒนธรรมมุงเนน
คุณภาพตามหลัก PDCA อยางเขมแข็ง จนพัฒนาใหดีขึ้น 
ไปเปน PDCA-Standardization และในคานิยมของศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่บุคลากรรวมกันกำหนดขึ้นนั้น ได 
สะทอนถึงการมุงเนนลูกคาเปนสำคัญ (Service Mind, 
Professionalism, Innovation) ดงันัน้จงึมัน่ใจไดวาลกูคา 
จะไดประสบการณที่ดีอยางสม่ำเสมอ โดยวัดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา (รูปที่ 7.8) 

 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (SEC) เปนหนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบตัวอยาง/สอบ 
เทยีบ การซอม/สรางเครือ่งมอื การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
และการใชเครื่องมือดวยตนเอง แกนักศึกษา อาจารย 
นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการภายนอก 
รวมถึงภาคเอกชนตางๆ  ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถ 
จำแนกไดดังนี้คือ
 7.4.1  การพัฒนาคุณภาพของการบริการทั้งทาง
ดานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 การพัฒนาคุณภาพของการบริการศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร กำหนดใหทีมการตลาดและทีมนวัตกรรม
เปนผูขับเคลื่อนหลักในการกำหนดและสรางนวัตกรรมให
กับผลิตภัณฑและบริการของหนวยงาน โดยใช 3 พื้นฐาน
แนวคิดตอไปนี้ในการระบุขอกำหนดที่สำคัญในการสนับ
สนุนลูกคา เพื่อกำหนดและสรางนวัตกรรมบริการ คือ 
 1. จากความสามารถพิเศษของบุคลากรในการ
สรางนวัตกรรมการบริการ โดยใชแนวทางวิจัยเพ่ือผลิตเปน
ผลิตภัณฑ /บรกิารใหม หรอืใชแนวทางการศกึษาดวยตนเอง 
แลวสรางเปนบริการใหม
 2.  การตอบสนองความตองการพิเศษเฉพาะของ
ลูกคา ที่นอกเหนือจากประกาศการใหบริการวิชาการของ
ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร แนวทางนีใ้ชความสามารถพเิศษ 
ของทมีบคุลากรโดยใชความรูในดาน Implicit knowledge 
สรางสรรคบริการใหมใหแกลูกคา ซึ่งเปนผลงานจากทีม 
นวตักรรมและทมีวศิวกรในการซอม/สรางเครือ่งมอื ซึง่การ 
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ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ กลุมเปาหมาย

3 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entre-

preneurs Creation: NEC) รุนที่ 2 จังหวัดปตตานี : 

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

11 ก.พ. 55 โรงแรม ซี.เอส  จ.ปตตานี

4 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา: 

สัมมนาการนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ

ไมยางพาราและบรรจุภัณฑ   

15 ก.พ.55 โรงแรมไดมอนด พลาซา 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

5 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entre-

preneurs Creation : NEC)  จังหวัดสตูล: การสราง

มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

10 มี.ค.55 โรงแรมสินเกียรติ จ.สตูล

6 งาน Thai-BISPA DAY 2012 and 

Post-Conference

15-16 มี.ค.55 โรงแรม Swissotel Le 

Concorde กรุงเทพฯ

7 การประชุมหารือผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต

22 มี.ค.55 สำนักงานอธิการบดี  ม.อ.  

จ.สงขลา

8 “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ” บุคลากรและ 

วิสาหกิจ สำนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

24 เม.ย.55 สำนักสงเสริม และ 

พัฒนาการเกษตร เขตที่ 5

9 โครงการเครือขายทรัพยสินทางปญญา ม.อ. (IP Link) 
: การแตงหลอใหกับผลิตภัณฑ

14 พ.ค.55 อุทยานวิทยาศาสตร  ม.อ.  

10 ผูประกอบการอาหารฮาลาล โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพดานการ
ตลาดของ นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต: กลยุทธการทำบรรจุภัณฑ
เพื่อสงเสริมการตลาดของผูประกอบการ

22 พ.ค.55 สำนักวิจัยและพัฒนา  
ม.อ.  จ.สงขลา

11 กิจกรรม Business Talk “เสนทางการประกอบ
ธุรกิจใหสำเร็จ”

19 มิ.ย.55 โรงแรมไดมอนดพลาซา  
จ.สุราษฎรธานี

12 โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555: 
เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 โรงแรมแกวสมุยรีสอรท 
จ.สุราษฎรธานี

13 โครงการการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน
สำหรับผูประกอบการ SMEs ประจำป 2555: 

เครื่องหมายการคา

22-25 ส.ค.55 โรงแรม The Metropole 
จ.ภูเก็ต
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7.4  ÈÙ¹Â �à¤Ã×่Í§Á×ÍÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� (Scientific Equipment Center: SEC)

ใหบริการทดสอบบางรายการสามารถพัฒนาและปรับเขา
เปนบริการวิชาการ (ตามประกาศการใหบริการวิชาการ
ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)
 สวนในดานการซอม/สรางเครื่องมือ สามารถสราง
บรกิารทีท่ำใหลกูคาพงึพอใจไดดดีวยการสรางอปุกรณทีใ่ช
งานไดตรงตามวัตถุประสงคในราคาเหมาะสม ซอมดวย
อุปกรณทดแทน ซึ่งราคาต่ำกวาการเปลี่ยนชิ้นสวน 
 3. นวัตกรรมบริการที่สรางความสะดวก ความพึง 
พอใจแกลูกคา และลดขอบกพรองในการใหบริการ
นวัตกรรมสวนนี้ เกิดจากวิสัยทัศนของผูนำสูงสุด ขอเสนอ 
แนะจากบคุลากร รวมกับการรับฟงเสยีงลกูคา เชน การเปด 
หองปฏิบัติการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 ชั่วโมง การให 
บริการทางระบบ Internet ในการจองใชเครื่องมือ และ 
ตรวจสอบผลการทดสอบ มีชองทางดวนใหบริการทดสอบ 
เปนตน เพื่อสรางการบริการที่เหนือกวาความคาดหวังของ 
ลูกคา
 ซึ่งในแตละกระบวนการในเรื่องของการใหบริการ 
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดนำระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO มาใชทั่วทั้งองคกรโดยใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ ซึ่ง
ระบบดังกลาวมีกระบวนการที่กอใหเกิดวัฒนธรรมมุงเนน
คุณภาพตามหลัก PDCA อยางเขมแข็ง จนพัฒนาใหดีขึ้น 
ไปเปน PDCA-Standardization และในคานิยมของศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่บุคลากรรวมกันกำหนดขึ้นนั้น ได 
สะทอนถึงการมุงเนนลูกคาเปนสำคัญ (Service Mind, 
Professionalism, Innovation) ดงันัน้จงึมัน่ใจไดวาลกูคา 
จะไดประสบการณที่ดีอยางสม่ำเสมอ โดยวัดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา (รูปที่ 7.8) 

 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (SEC) เปนหนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบตัวอยาง/สอบ 
เทยีบ การซอม/สรางเครือ่งมอื การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
และการใชเครื่องมือดวยตนเอง แกนักศึกษา อาจารย 
นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการภายนอก 
รวมถึงภาคเอกชนตางๆ  ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถ 
จำแนกไดดังนี้คือ
 7.4.1  การพัฒนาคุณภาพของการบริการทั้งทาง
ดานระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 การพัฒนาคุณภาพของการบริการศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร กำหนดใหทีมการตลาดและทีมนวัตกรรม
เปนผูขับเคลื่อนหลักในการกำหนดและสรางนวัตกรรมให
กับผลิตภัณฑและบริการของหนวยงาน โดยใช 3 พื้นฐาน
แนวคิดตอไปนี้ในการระบุขอกำหนดที่สำคัญในการสนับ
สนุนลูกคา เพื่อกำหนดและสรางนวัตกรรมบริการ คือ 
 1. จากความสามารถพิเศษของบุคลากรในการ
สรางนวัตกรรมการบริการ โดยใชแนวทางวิจัยเพ่ือผลิตเปน
ผลิตภัณฑ /บรกิารใหม หรอืใชแนวทางการศกึษาดวยตนเอง 
แลวสรางเปนบริการใหม
 2.  การตอบสนองความตองการพิเศษเฉพาะของ
ลูกคา ที่นอกเหนือจากประกาศการใหบริการวิชาการของ
ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร แนวทางนีใ้ชความสามารถพเิศษ 
ของทมีบคุลากรโดยใชความรูในดาน Implicit knowledge 
สรางสรรคบริการใหมใหแกลูกคา ซึ่งเปนผลงานจากทีม 
นวตักรรมและทมีวศิวกรในการซอม/สรางเครือ่งมอื ซึง่การ 
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 7.4.2 ผลงานเดน ซึง่เปนงานวจิยั/ผลงานนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
 ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร สนบัสนนุใหบคุลากรใช
ทักษะประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานดานเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตรและการซอมเครื่องมือมาทำงานวิจัย 
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการนำมาชวยแกปญหาใหกับนัก
ศึกษา อาจารย นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหา-
วิทยาลัย โดยนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรมีดังนี้

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรไดคิดวิธีการสรางอุปกรณ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีแนวคิดหลักในการ 
พึ่งพาตนเอง จึงใชการสราง/ดัดแปลงจากอุปกรณที่มีขาย
อยูแลวผสมผสานกับสิ่งประดิษฐใหมที่ใสเพิ่มเขาไป เพื่อ 
ลดตนทนุการ ผลติ ลดเวลาการจัดสราง มคีวามสวยงามนาใช 
และทีส่ำคญั คอืมรีาคาถกู สามารถใชทดแทนอปุกรณทีต่อง 
นำเขาจากตางประเทศไดดี   
  1. Incubator คือ ตูควบคุมอุณหภูมิที่สามารถ 
ปรบัคาอณุหภมิูได ใชในการเกบ็รักษา สารเคม ีตวัอยางหรอื 

ชิ้นงานที่จำเปนตองเก็บรักษาไวที่ 
อุณหภูมิคงตัว

รูปที่ 7.8   ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาป 2551-2555

  2. Water Bath คือ อาง 
ควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับคา 
อุณหภูมิไดตั้งแต 35 ถึง 100oC มีคา 
ผิดพลาดเพียง ±oC และใหความรอน 
ที่อุณหภูมิคงตัว โดยใช heater เปน
ตัวใหความรอนและใชน้ำหรือน้ำมัน
เปนตัวชวยในการนำความรอน

  3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
เอนกประสงคแบบดิจติอล คอือปุกรณ 
ที่ใชวัดและควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต 
-200 ถึง 1,370oC ปรับตั้งอุณหภูมิ 
ไดรวดเร็ว และมีความผิดพลาดของ 
อุณหภูมินอย กวา 0.1oC

 4. เครื่องวิเคราะหหาเสถียรภาพตอการเกิดปฏิ-
กิริยาออกซิเดชันของ Fatty Acid  Methyl Ester (FAME) 
ที่อุณหภูมิ 110oC อางอิงตามวิธีมาตรฐาน BS EN 14112: 
2003
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 5. ระบบจับเวลาสำหรับการ 
จอดรถยนต โดยระบบจะตรวจจบัการ 
เขาจอดของรถยนตและเริ่มนับเวลา
ถอยหลัง จนกระทั่งหมดเวลา ระบบ
จึงจะแจงเตือนดวยสัญญาณไฟและ
สัญญาณเสียง

 6. เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 8 
ชอง  สัญญาณสามารถตรวจจับ 
อุณหภูมิได ตั้งแต -200 ถึง 1,200oC  
ความละเอียดในการตรวจวัดถึ ง 
ทศนยิม 1 ตำแหนงและ โอนยายขอมลู
เขาเครื่องคอมพิวเตอรได ผาน Serial 
Port RS-232 บันทึกขอมูลเปนไฟล 
นามสกุล .csv ซึ่งสามารถนำไปใชกับ 
โปรแกรม Excel ได

 7. เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบ
ไรสาย แสดงผลดวยกราฟฟก LCD แสดงคาอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ วัดอุณหภูมิไดตั้งแต 
-40 ถึง 120oC ความละเอียด 0.1oC 
วัดความช้ืนสัมพัทธไดตั้งแต 10 ถึง 

90% ความละเอียด 1% Response 
Time ประมาณ 4 วินาที สามารถดึง 
ขอมูลผานระบบ Wireless LAN เพื่อ 
แสดงผลในคอมพิวเตอรได เหมาะสำหรับหองปฏิบัติการท่ี
ตองการเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ

 8. เคร่ืองสรางแรงดันมาตรฐาน สำหรับการ 
ตรวจสอบการทำงานของ pH Meter (pH Tester) คือ 
อุปกรณที่ตรวจสอบวา pH Meter ยังทำงานไดปกติ

 7.4.3 ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรกบัการใหบรกิาร
วิชาการ
 ปจจบุนัศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร มภีารกจิการให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ 
การซอม/สรางเครื่องมือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อสนับสนุนดานการเรียน 
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกอาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา หนวยงานราชการ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวทิยาลัย รวมถงึภาคเอกชน การดำเนนิงานในระยะเวลา 
5  ป (2551-2555) ทีผ่าน มาจำนวน ลกูคาทีม่าใชบริการตางๆ 
ของศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง ซึง่เปน 
ผลมาจากอัตรากำลังของบคุลากรท่ีมเีพิม่มากข้ึน ตลอดจน 
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ทำใหทักษะความ 
สามารถของนักวิทยาศาสตร วิศวกร และชางเทคนิค 
เพิ่มมากขึ้น สามารถรับตัวอยางไดมากขึ้น ตลอดจนมีการ
ดำเนินการดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกอยาง 
ตอเนื่อง

สัดสวนการเติบโตของลูกคา
 จากผลการดำเนินงานทางดานการตลาดและการ
ปรับปรุงการใหบริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ตามขอเสนอแนะจากลูกคา ทำใหจำนวนลูกคาท่ีมาใช 
บริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนทุกป โดย 
ลูกคาสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกป จำนวนลูกคาประจำจึงมีสัดสวน 
เพียงรอยละ 50 (รูปที่ 7.9-7.11)
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 7.4.2 ผลงานเดน ซึง่เปนงานวจิยั/ผลงานนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
 ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร สนบัสนุนใหบคุลากรใช
ทักษะประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานดานเครื่องมือ
วิจัยทางวิทยาศาสตรและการซอมเครื่องมือมาทำงานวิจัย 
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการนำมาชวยแกปญหาใหกับนัก
ศึกษา อาจารย นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหา-
วิทยาลัย โดยนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐของบุคลากรศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรมีดังนี้

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรไดคิดวิธีการสรางอุปกรณ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีแนวคิดหลักในการ 
พึ่งพาตนเอง จึงใชการสราง/ดัดแปลงจากอุปกรณที่มีขาย
อยูแลวผสมผสานกับสิ่งประดิษฐใหมที่ใสเพิ่มเขาไป เพื่อ 
ลดตนทนุการ ผลติ ลดเวลาการจัดสราง มคีวามสวยงามนาใช 
และทีส่ำคัญ คอืมรีาคาถกู สามารถใชทดแทนอปุกรณทีต่อง 
นำเขาจากตางประเทศไดดี   
  1. Incubator คือ ตูควบคุมอุณหภูมิที่สามารถ 
ปรบัคาอณุหภมิูได ใชในการเกบ็รกัษา สารเคม ีตวัอยางหรอื 

ชิ้นงานที่จำเปนตองเก็บรักษาไวที่ 
อุณหภูมิคงตัว

รูปที่ 7.8   ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคาป 2551-2555

  2. Water Bath คือ อาง 
ควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับคา 
อุณหภูมิไดตั้งแต 35 ถึง 100oC มีคา 
ผิดพลาดเพียง ±oC และใหความรอน 
ที่อุณหภูมิคงตัว โดยใช heater เปน
ตัวใหความรอนและใชน้ำหรือน้ำมัน
เปนตัวชวยในการนำความรอน

  3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
เอนกประสงคแบบดิจติอล คอือปุกรณ 
ที่ใชวัดและควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต 
-200 ถึง 1,370oC ปรับตั้งอุณหภูมิ 
ไดรวดเร็ว และมีความผิดพลาดของ 
อุณหภูมินอย กวา 0.1oC

 4. เครื่องวิเคราะหหาเสถียรภาพตอการเกิดปฏิ-
กิริยาออกซิเดชันของ Fatty Acid  Methyl Ester (FAME) 
ที่อุณหภูมิ 110oC อางอิงตามวิธีมาตรฐาน BS EN 14112: 
2003
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 5. ระบบจับเวลาสำหรับการ 
จอดรถยนต โดยระบบจะตรวจจบัการ 
เขาจอดของรถยนตและเริ่มนับเวลา
ถอยหลัง จนกระทั่งหมดเวลา ระบบ
จึงจะแจงเตือนดวยสัญญาณไฟและ
สัญญาณเสียง

 6. เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 8 
ชอง  สัญญาณสามารถตรวจจับ 
อุณหภูมิได ตั้งแต -200 ถึง 1,200oC  
ความละเอียดในการตรวจวัดถึ ง 
ทศนยิม 1 ตำแหนงและ โอนยายขอมลู
เขาเครื่องคอมพิวเตอรได ผาน Serial 
Port RS-232 บันทึกขอมูลเปนไฟล 
นามสกุล .csv ซึ่งสามารถนำไปใชกับ 
โปรแกรม Excel ได

 7. เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบ
ไรสาย แสดงผลดวยกราฟฟก LCD แสดงคาอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ วัดอุณหภูมิไดตั้งแต 
-40 ถึง 120oC ความละเอียด 0.1oC 
วัดความช้ืนสัมพัทธไดตั้งแต 10 ถึง 

90% ความละเอียด 1% Response 
Time ประมาณ 4 วินาที สามารถดึง 
ขอมูลผานระบบ Wireless LAN เพื่อ 
แสดงผลในคอมพิวเตอรได เหมาะสำหรับหองปฏิบัติการท่ี
ตองการเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ

 8. เคร่ืองสรางแรงดันมาตรฐาน สำหรับการ 
ตรวจสอบการทำงานของ pH Meter (pH Tester) คือ 
อุปกรณที่ตรวจสอบวา pH Meter ยังทำงานไดปกติ

 7.4.3 ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรกบัการใหบรกิาร
วิชาการ
 ปจจบุนัศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร มภีารกจิการให
บริการเชิงวิชาการในการวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ 
การซอม/สรางเครื่องมือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อสนับสนุนดานการเรียน 
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแกอาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา หนวยงานราชการ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวทิยาลัย รวมถงึภาคเอกชน การดำเนนิงานในระยะเวลา 
5  ป (2551-2555) ทีผ่าน มาจำนวน ลกูคาท่ีมาใชบริการตางๆ 
ของศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง ซึง่เปน 
ผลมาจากอัตรากำลังของบคุลากรท่ีมเีพิม่มากข้ึน ตลอดจน 
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ทำใหทักษะความ 
สามารถของนักวิทยาศาสตร วิศวกร และชางเทคนิค 
เพิ่มมากขึ้น สามารถรับตัวอยางไดมากขึ้น ตลอดจนมีการ
ดำเนินการดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกอยาง 
ตอเนื่อง

สัดสวนการเติบโตของลูกคา
 จากผลการดำเนินงานทางดานการตลาดและการ
ปรับปรุงการใหบริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ตามขอเสนอแนะจากลูกคา ทำใหจำนวนลูกคาท่ีมาใช 
บริการของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทุกป โดย 
ลูกคาสวนใหญเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกป จำนวนลูกคาประจำจึงมีสัดสวน 
เพียงรอยละ 50 (รูปที่ 7.9-7.11)
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สัดสวนประเภทของลูกคาที่ใชบริการทดสอบ

รูปที่ 7.10   สัดสวนประเภทลูกคาที่ใชบริการทดสอบ ป 2551–2555

 รูปที่ 7.9   สัดสวนการเติบโตของลูกคา ป 2552–2555
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 รูปที่ 7.11   จำนวนลูกคา (งานวิจัย) ในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการสนับสนุนโดยไดรับสวนลด 50%

 7.4.4 การสนับสนุนการใหบริการของศูนยเครื่อง
มือวิทยาศาสตรตอการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของ ม.อ.
 ประกอบดวยกิจกรรมการใหบริการดังนี้
 1. ดานการเรียนการสอน
 2. ดานการใหบริการทดสอบตัวอยางดวยเครื่อง
มือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
  • จำนวนลูกคา 
  • จำนวนงาน (ใบขอใชบริการ) 
  • จำนวนตัวอยาง
 3. ดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย
  • จำนวนลูกคาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  • จำนวนลูกคาอบรมหนาเครื่อง
  • จำนวนลูกคาใชเครื่องมือดวยตนเอง

 7.4.5  ขอมูลดานการเรียนการสอน/เยี่ยมชม
 ปจจุบัน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดจัดใหมีการ
เรียนการสอนและเยี่ยมชมใหแกคณะ/หนวยงานที่สนใจ 
เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร 
ทนัตแพทย  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาต ิ
การจดัการสิง่แวดลอม และเทคโนโลยแีละการจดัการ (รปูที ่
7.12-7.13)
 7.4.6 ขอมูลดานการใหบริการทดสอบตัวอยาง
ดวยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร (รูปที่ 7.14-7.16)

 รูปที่ 7.12  จำนวนการใหบริการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมปงบประมาณ 2551-2555
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เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร 
ทนัตแพทย  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทรพัยากรธรรมชาต ิ
การจดัการสิง่แวดลอม และเทคโนโลยแีละการจดัการ (รปูท่ี 
7.12-7.13)
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 รูปที่ 7.14  จำนวนลูกคาที่เขามาใชบริการทดสอบตัวอยาง ปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.15  จำนวนใบขอใชบริการที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดรับ ในปงบประมาณ 2551-2555

 รูปที่ 7.13  จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปงบประมาณ 2551-2555
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 รูปที่ 7.16  แสดงจำนวนตัวอยางที่ใหบริการ ในปงบประมาณ 2551-2555

 7.4.7  ขอมูลดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดมีการใหบริการในเรื่อง
ของการฝกอบรม 2 ประเภท คือการบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ และการฝกอบรมใชเครื่องดวยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการจะเปนหลักสูตรที่ลูกคารองขอมายังศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร สวนการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 
ชั่วโมง เปนนวัตกรรมบริการที่ทางศูนยเครื่องมือใหบริการแก
ลูกคาเพื่อสรางความสะดวก ความพึงพอใจแกลูกคาและเพื่อ
สรางบริการที่เหนือความคาดหวังใหกับลูกคา (รูปที่ 7.17-
7.19)

รูปที่ 7.17   การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร  ประจำปงบประมาณ 2551-2555
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 รูปที่ 7.14  จำนวนลูกคาที่เขามาใชบริการทดสอบตัวอยาง ปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.15  จำนวนใบขอใชบริการที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดรับ ในปงบประมาณ 2551-2555

 รูปที่ 7.13  จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปงบประมาณ 2551-2555
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 รูปที่ 7.16  แสดงจำนวนตัวอยางที่ใหบริการ ในปงบประมาณ 2551-2555

 7.4.7  ขอมูลดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดมีการใหบริการในเรื่อง
ของการฝกอบรม 2 ประเภท คือการบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ และการฝกอบรมใชเครื่องดวยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการจะเปนหลักสูตรที่ลูกคารองขอมายังศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร สวนการใชเครื่องมือดวยตนเอง 24 
ชั่วโมง เปนนวัตกรรมบริการที่ทางศูนยเครื่องมือใหบริการแก
ลูกคาเพื่อสรางความสะดวก ความพึงพอใจแกลูกคาและเพื่อ
สรางบริการที่เหนือความคาดหวังใหกับลูกคา (รูปที่ 7.17-
7.19)

รูปที่ 7.17   การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร  ประจำปงบประมาณ 2551-2555
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รูปที่ 7.18  การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.19  จำนวนลูกคาใชเครื่องมือดวยตนเอง ประจำปงบประมาณ  2551-2555
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 7.4.8  ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
 ศนูยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรมนีโยบายปรบักระบวนการ
ทำงานของทุกฝาย โดยมุงใชมาตรฐานระบบคุณภาพรองรับ
การดำเนนิ งานใหมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยตลอดระยะเวลา 
5 ปที่ผานมา (2551-2555) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
สามารถรักษาระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
และระบบมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 
2005) นอกจากนี้ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรยังไดรับคัดเลือก 
ใหเปนหนวยงานทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ (Best Practices) ของ 
ม.อ. ในดานตางๆ ดังนี้
 • ป 2552 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลศิ “การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการใหบรกิาร” 
ดานการบริหารจัดการ
 • ป 2553 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “การบำรงุรักษาเชิงปองกันเครื่องมือวิทยาศาสตร” ดาน 
การบริหารจัดการ
 • ป 2554 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” ดานการบริหารจัดการ

 • ป 2555 ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติเปน
เลิศ “การจัดการขอรองเรียนของลูกคา” ดานการบริหาร
จัดการ
 และในปจจุบันศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรยังคงให
ความสำคัญกับ 
 • การวางรูปแบบการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร(BSC)
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง TQA
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การผลักดันใหเครื่องมือวิจัยมีการใชงานมากขึ้น
 • การรักษาระดับเปอรเซ็นเครื่องมือที่มีความพรอม
สำหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงกวา 95% 
 • การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งบุคลากรและผูบริหาร
 • การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไมต่ำกวา
รอยละ 87 
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รูปที่ 7.18  การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 2551-2555

รูปที่ 7.19  จำนวนลูกคาใชเครื่องมือดวยตนเอง ประจำปงบประมาณ  2551-2555
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 • การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไมต่ำกวา
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ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
8

8.1 ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PRPM)

รูปที่ 8.1  หนาแรกของระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM) 
ที่ https://research.psu.ac.th หรือ https://research.psu.ac.th/rdo 

������������������_������������2555.indd   90 8/6/13   9:25 AM



84 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555 85  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
8

8.1 ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PRPM)

รูปที่ 8.1  หนาแรกของระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRPM) 
ที่ https://research.psu.ac.th หรือ https://research.psu.ac.th/rdo 

������������������_������������2555.indd   91 8/6/13   9:25 AM



86 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่

จะเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research-Oriented Uni-
versity) นั้น  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ เพื่อให
สามารถใชทรพัยากรทีม่อียูไดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประโยชนสูงสุด ตลอดจนการมีเอกภาพในการบริหารจัด
การที่สามารถสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยได
อยางเปนรูปธรรมเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยโดย
สำนักวิจัยและพัฒนา และศูนยคอมพิวเตอร จึงไดรวมกัน
ศึกษาตนแบบระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National 
Research Project Management: NRPM) ของสำนักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ: วช. และพัฒนาเปน “ระบบ 
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Re-
search Project Management: PRPM)”  ขึ้น

2. วัตถุประสงค  
2.1  เพื่อรองรับการใชงานของผูเกี่ยวของทุกสวน

ในการดำเนนิงานโครงการวจิยัแตละโครงการ เชน นกัวจิยั
เจาของโครงการวิจัยสามารถดำเนินการขั้นตอนยื่นขอ
เสนอโครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนการยื่นปดโครงการวิจัย
เมื่อสิ้นสุดโครงการผานระบบได

2.2  เพื่อเปนฐานขอมูลโครงการวิจัยของมหาวิท-
ยาลัยที่สามารถสรางระบบรายงานตางๆ ใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ได   

3. ขอบเขตการดำเนินงาน 
ระบบบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัสงขลา-นครนิทร 

หรือระบบ PRPM เปนระบบบริหารงานวจิัยแบบ online 
นำมาใชในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับ
สนุนจากแหลงงบประมาณตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายพัฒนาระบบจึงไดวางแผนการ 
พัฒนาตามแหลงงบประมาณทั้งสิ้น ดังนี้

3.1 งบประมาณแผนดิน  
3.2  เงินรายได (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/

หนวยงาน)
3.3  ภายนอกในประเทศ

3.4  ภายนอกตางประเทศ
3.5  Matching Fund (มากกวา 1 แหลง)
3.6  งบประมาณแผนดิน-คืนทุน
3.7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
3.8 โครงการวิจัยฮาลาล
3.9 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU
3.10 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2 แหลงเงิน
3.11 การเปนผูรวมวิจัยกับตางสถาบัน/หนวยงาน

4. ผลการดำเนินงานที่ผานมา 
ฝายพัฒนาระบบฯ ไดพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
ในป 2555  ไดพัฒนาเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ

โครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเอง ดังนี้
4.1 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ - 

ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สำหรับแหลงงบ 
ประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การเสนอขอเสนอ 
โครงการ การแกไขขอเสนอโครงการ การลบขอเสนอ 
โครงการ การบริหารขอเสนอโครงการ การ Upload 
ขอเสนอโครงการ  การ Upload รายงานความกาวหนา  
การรายงานรูปแบบตาง ๆ เปนตน

4.2 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ 
–งานวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ (Midstream) สำหรับแหลง 
งบประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การบันทึกขอมูล 
เพิ่มเติมโครงการ การบริหารโครงการ การแกไขโครงการ 
การ Upload โครงการวิจัย การ Upload รายงานความ 
กาวหนา  การ Upload รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การเบกิ 
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เล็กนอย ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป
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1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่

จะเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research-Oriented Uni-
versity) นั้น  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ เพื่อให
สามารถใชทรพัยากรทีม่อียูไดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิ
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เสนอโครงการวิจัยจนถึงขั้นตอนการยื่นปดโครงการวิจัย
เมื่อสิ้นสุดโครงการผานระบบได

2.2  เพื่อเปนฐานขอมูลโครงการวิจัยของมหาวิท-
ยาลัยท่ีสามารถสรางระบบรายงานตางๆ ใหผูบริหารใช
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3.1 งบประมาณแผนดิน  
3.2  เงินรายได (มหาวิทยาลัย, วิทยาเขต, คณะ/

หนวยงาน)
3.3  ภายนอกในประเทศ

3.4  ภายนอกตางประเทศ
3.5  Matching Fund (มากกวา 1 แหลง)
3.6  งบประมาณแผนดิน-คืนทุน
3.7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
3.8 โครงการวิจัยฮาลาล
3.9 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU
3.10 เงินรายไดมหาวิทยาลัย 2 แหลงเงิน
3.11 การเปนผูรวมวิจัยกับตางสถาบัน/หนวยงาน

4. ผลการดำเนินงานที่ผานมา 
ฝายพัฒนาระบบฯ ไดพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
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4.1 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ - 

ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) สำหรับแหลงงบ 
ประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การเสนอขอเสนอ 
โครงการ การแกไขขอเสนอโครงการ การลบขอเสนอ 
โครงการ การบริหารขอเสนอโครงการ การ Upload 
ขอเสนอโครงการ  การ Upload รายงานความกาวหนา  
การรายงานรูปแบบตาง ๆ เปนตน

4.2 ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการกลางน้ำ 
–งานวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ (Midstream) สำหรับแหลง 
งบประมาณทุกแหลงทุน ประกอบดวย การบันทึกขอมูล 
เพิ่มเติมโครงการ การบริหารโครงการ การแกไขโครงการ 
การ Upload โครงการวิจัย การ Upload รายงานความ 
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วิจัยที่กำลังดำเนินการ (Midstream)  สำหรับ Admin 
มหาวทิยาลยั เพือ่ใหสามารถบนัทกึเพิม่เตมิขอมลูบางสวน

ได เชน พื้นที่ในการทำวิจัย แผนงานวิจัย รายงานความ 
กาวหนา รายงานฉบับสมบูรณ การเบิกจายงบประมาณ 
ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ
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ระบบบริหารงานวิจัย กระบวนการตนน้ำ - ขอเสนอโครงการใหม (Upstream) 
สำหรับผูใชทั่วไป
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สำหรับผูใชทั่วไป
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พื้นที่ในการทำวิจัย แผนงานวิจัย รายงานความกาวหนา 
รายงานฉบับสมบูรณ
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 ทั้งนี้จากการใชงานจริงโดยนักวิจัยที่สงโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ประจำป 2557 นั้น 
สำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผูพัฒนาระบบฯ ไดทำการ 
ถายโอนขอมูลจากระบบฯ เขาสูระบบบริหารงานวิจัยแหง
ชาติ (National Research Project Managemeent: 
NRPM) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ: วช.  ที่ 
http://nrpm.nrct.go.th/ ดังรายการตอไปนี้

-  ขอมูลผูรวมวิจัยในแตละโครงการ จำนวน 257  
รายการ

-  ขอมูลผลสำเร็จของโครงการวิจัย จำนวน 231  
รายการ

-  ขอมูลการรายงานความกาวหนาของโครงการวจัิย 
จำนวน  57 รายการ

-  ขอมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย จำนวน  51 
รายการ

-  ขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน 105 รายการ
-  ขอมูลนักวิจัย ประกอบดวย
 • นักวิจัยรวมภายนอก ม.อ. จำนวน 13 รายการ
 • นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ) จำนวน  435 

รายการ
 • นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนับสนุน) จำนวน 6 

รายการ
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9.1 Songklanakarin Journal of Science and Technology: SJST

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology: SJST เปนวารสารระดับนานาชาติที่มี
กระบวนการพิจารณาบทความกอนลงตีพิมพโดยผูทรง
คณุวฒุ ิ (Peer Review Process)  ซึง่ผูพจิารณาทราบชือ่ผูแตง 
แตผูแตงไมทราบชื่อผูพิจารณา (Single-Blind Peer Re-
view) โดย SJST ไดนำระบบ ScholarOne ซึ่งเปนระบบ 
Online Submission ลักษณะ Web Based ที่เปนลิขสิทธิ์ 
ของบริษัท Thomson Reuters ประเทศอเมริกามาใชใน
การรับและพิจารณาบทความตลอดกระบวนการ Peer 
Review 

SJST เปนวารสารที่ใชระบบ ScholarOne ในการ 
พิจารณากลั่นกรองบทความ ระบบดังกลาวชวยอำนวย
ความสะดวกและรวดเร็วใหกับผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ และ 
กองบรรณาธกิารวารสาร โดยเพิม่ประสทิธภิาพและลดระยะ 
เวลาในกระบวนการพจิารณาบทความ หลกีเลีย่งการมอีคต ิ
หรือการติดตอโดยตรง (Biasness and Personal Con-
tact) ระบบจะตัง้คาอีเมลและโปรแกรมเตอืนอตัโนมตั ิและ 
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับบทความทั้งหมด จึงงายตอการ 
สืบคน โดยผูใชงานสามารถเขาใชระบบไดตลอดเวลา 

ปจจุบัน SJST อยูในฐานขอมูล SCOPUS, SCI-
mago, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
AGRIS และ Zoological Records และอยูในระหวางการ
ปรับมาตรฐานเพื่อเขาสูฐานขอมูล ISI สำหรับในระดับชาติ 
วารสาร SJST อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

วารสารวิชาการในประเทศไทยที่อยูในฐานขอมูล 
Scopus ซึง่มจีำนวน 24 ฉบบันัน้ จากขอมลูของ SCImago 
พบวา SJST มีคา SJR (Scienti c Journal Ranking) 
เทากับ 0.177 ซึ่งอยูในอันดับ 9 ของวารสารวิชาการใน 

ประเทศไทย และมีคา H-index เทากับ 8 โดยมีคาการ 
อางอิงรวม (3 ป) เทากับ 125 ซึ่งเปนอันดับ 4 ของวารสาร 
ในฐานขอมูล Scopus ในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ SJST
 จากจำนวนบทความที่สงเขามา เพื่อขอรับการ
พิจารณาลงตีพิมพในวารสาร SJST ในป 2555 โดยจำแนก 
ตามประเภทของบทความ (รูปที่ 9.1) และผูสงบทความ 
(รปูที ่9.2) พบวาบทความประเภทนพินธตนฉบบั (Original 
Article) ถกูสงเขามาขอรบัการพจิารณาลงตพีมิพมากทีส่ดุ 
และสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิท-
ยาลยั ทัง้นีก้องบรรณาธกิาร SJST ไดรบับทความจากผูนพินธ 
ภายในประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย 
อิหราน มาเลเซีย และปากีสถานตามลำดับ (รูปที่ 9.3)
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 ทั้งนี้จากการใชงานจริงโดยนักวิจัยที่สงโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ประจำป 2557 นั้น 
สำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผูพัฒนาระบบฯ ไดทำการ 
ถายโอนขอมูลจากระบบฯ เขาสูระบบบริหารงานวิจัยแหง
ชาติ (National Research Project Managemeent: 
NRPM) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ: วช.  ที่ 
http://nrpm.nrct.go.th/ ดังรายการตอไปนี้

-  ขอมูลผูรวมวิจัยในแตละโครงการ จำนวน 257  
รายการ

-  ขอมูลผลสำเร็จของโครงการวิจัย จำนวน 231  
รายการ

-  ขอมูลการรายงานความกาวหนาของโครงการวจัิย 
จำนวน  57 รายการ

-  ขอมูลแผนการวิจัยของโครงการวิจัย จำนวน  51 
รายการ

-  ขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน 105 รายการ
-  ขอมูลนักวิจัย ประกอบดวย
 • นักวิจัยรวมภายนอก ม.อ. จำนวน 13 รายการ
 • นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายวิชาการ) จำนวน  435 

รายการ
 • นักวิจัยภายใน ม.อ. (สายสนับสนุน) จำนวน 6 

รายการ
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ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
9

9.1 Songklanakarin Journal of Science and Technology: SJST

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology: SJST เปนวารสารระดับนานาชาติที่มี
กระบวนการพิจารณาบทความกอนลงตีพิมพโดยผูทรง
คณุวฒุ ิ (Peer Review Process)  ซึง่ผูพจิารณาทราบชือ่ผูแตง 
แตผูแตงไมทราบชื่อผูพิจารณา (Single-Blind Peer Re-
view) โดย SJST ไดนำระบบ ScholarOne ซึ่งเปนระบบ 
Online Submission ลักษณะ Web Based ที่เปนลิขสิทธิ์ 
ของบริษัท Thomson Reuters ประเทศอเมริกามาใชใน
การรับและพิจารณาบทความตลอดกระบวนการ Peer 
Review 

SJST เปนวารสารที่ใชระบบ ScholarOne ในการ 
พิจารณากลั่นกรองบทความ ระบบดังกลาวชวยอำนวย
ความสะดวกและรวดเร็วใหกับผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ และ 
กองบรรณาธกิารวารสาร โดยเพิม่ประสทิธภิาพและลดระยะ 
เวลาในกระบวนการพจิารณาบทความ หลกีเลีย่งการมอีคต ิ
หรือการติดตอโดยตรง (Biasness and Personal Con-
tact) ระบบจะตัง้คาอีเมลและโปรแกรมเตอืนอตัโนมตั ิและ 
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับบทความทั้งหมด จึงงายตอการ 
สืบคน โดยผูใชงานสามารถเขาใชระบบไดตลอดเวลา 

ปจจุบัน SJST อยูในฐานขอมูล SCOPUS, SCI-
mago, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
AGRIS และ Zoological Records และอยูในระหวางการ
ปรับมาตรฐานเพื่อเขาสูฐานขอมูล ISI สำหรับในระดับชาติ 
วารสาร SJST อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

วารสารวิชาการในประเทศไทยที่อยูในฐานขอมูล 
Scopus ซึง่มจีำนวน 24 ฉบบันัน้ จากขอมลูของ SCImago 
พบวา SJST มีคา SJR (Scienti c Journal Ranking) 
เทากับ 0.177 ซึ่งอยูในอันดับ 9 ของวารสารวิชาการใน 

ประเทศไทย และมีคา H-index เทากับ 8 โดยมีคาการ 
อางอิงรวม (3 ป) เทากับ 125 ซึ่งเปนอันดับ 4 ของวารสาร 
ในฐานขอมูล Scopus ในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ SJST
 จากจำนวนบทความที่สงเขามา เพื่อขอรับการ
พิจารณาลงตีพิมพในวารสาร SJST ในป 2555 โดยจำแนก 
ตามประเภทของบทความ (รูปที่ 9.1) และผูสงบทความ 
(รปูที ่9.2) พบวาบทความประเภทนพินธตนฉบบั (Original 
Article) ถกูสงเขามาขอรบัการพจิารณาลงตพีมิพมากทีส่ดุ 
และสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิท-
ยาลัย ทัง้นีก้องบรรณาธกิาร SJST ไดรบับทความจากผูนพินธ 
ภายในประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย 
อิหราน มาเลเซีย และปากีสถานตามลำดับ (รูปที่ 9.3)
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รูปที่ 9.2   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

รูปที่ 9.3   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเทศ

รูปที่ 9.1   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเภทของบทความ
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รูปที่ 9.4  จำนวนบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

เมื่อพิจารณาบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป 2555 
ซึง่เปนปที ่(Volume) 34 ของวารสารนัน้ เหน็ไดวาสวนใหญ 
เปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยและตาง
ประเทศ คิดเปนรอยละ 84.44  (รูปที่ 9.4) 

จากจำนวนบทความท่ีเพิ่มขึ้น และกระบวนการ
พิจารณาบทความท่ีมีมาตรฐานดวยระบบ ScholarOne 
ทำใหกองบรรณาธิการ SJST เพิ่มความเขมงวดในการ
ประเมินคุณภาพของบทความกอนรับลงตีพิมพ สงผลใหมี
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้นดวย (รูปที่ 9.5)

รูปที่ 9.5  อัตราการปฏิเสธการตีพิมพ (Rejection Rate) ในป พ.ศ. 2555

รูปที่ 9.6   จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555

จากการพิจารณาจำนวนบทความที่กองบรรณาธิ-
การ SJST ไดรับระหวางป พ.ศ. 2551–2555 (รูปที่ 9.6 
พบวา มีบทความที่สงเขามาขอลงตีพิมพในวารสารเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภาย

นอกมหาวิทยาลัย เห็นไดชัดวามีผูนิพนธจากตางประเทศ
สงบทความเขามาเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมากและมีแนว
โนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต (รูปที่ 9.7)

������������������_������������2555.indd   102 8/6/13   9:26 AM



96 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 9.2   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

รูปที่ 9.3   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเทศ

รูปที่ 9.1   จำนวนบทความที่ไดรับในป พ.ศ. 2555 จำแนกตามประเภทของบทความ
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รูปที่ 9.4  จำนวนบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป พ.ศ. 2555 จำแนกตามผูสงบทความ

เมื่อพิจารณาบทความที่ไดตีพิมพใน SJST ป 2555 
ซึง่เปนปที ่(Volume) 34 ของวารสารนัน้ เหน็ไดวาสวนใหญ 
เปนบทความจากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยและตาง
ประเทศ คิดเปนรอยละ 84.44  (รูปที่ 9.4) 

จากจำนวนบทความท่ีเพิ่มขึ้น และกระบวนการ
พิจารณาบทความท่ีมีมาตรฐานดวยระบบ ScholarOne 
ทำใหกองบรรณาธิการ SJST เพิ่มความเขมงวดในการ
ประเมินคุณภาพของบทความกอนรับลงตีพิมพ สงผลใหมี
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้นดวย (รูปที่ 9.5)

รูปที่ 9.5  อัตราการปฏิเสธการตีพิมพ (Rejection Rate) ในป พ.ศ. 2555

รูปที่ 9.6   จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555

จากการพิจารณาจำนวนบทความที่กองบรรณาธิ-
การ SJST ไดรับระหวางป พ.ศ. 2551–2555 (รูปที่ 9.6 
พบวา มีบทความที่สงเขามาขอลงตีพิมพในวารสารเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนบทความจากผูนิพนธภาย

นอกมหาวิทยาลัย เห็นไดชัดวามีผูนิพนธจากตางประเทศ
สงบทความเขามาเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมากและมีแนว
โนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต (รูปที่ 9.7)
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รูปที่ 9.7   จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555 จำแนกตามผูสงบทความ
SJST ฉบับ Online ดูไดที่ http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/

9.2 ÇÒÃÊÒÃÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã �àÇªÊÒÃ (Songklanagarind Medical Journal: SMJ)

สงขลานครินทรเวชสารเปนวารสารวิชาการระดับ
ชาติ ผานเกณฑคุณภาพวารสารวชิาการจากสำนักงานคณะ 
กรรมการการอดุมศึกษา  (สกอ.)  และไดรับการรับรองคุณภาพ 
วารสารจาก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation Index Centre: TCI) ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป 
ถึงธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact 
Factor เทากับ 0.099

จากขอมูลจำนวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ ในป 
2551-2555 แสดงในรูปที่ 9.8-9.10 พบวา สวนใหญเปน
บทความที่มาจากภายในคณะแพทยศาสตร รองลงมาคือ 
มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย 
ตามลำดบั  และเปนประเภทบทความนพินธตนฉบบัมากที่
สดุ เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบวา ป 2552-2554 มจีำนวน 
บทความท่ีสงมาลงตพีมิพมจีำนวนลดลงคอนขางมาก เนือ่ง 
จากมีความเขมงวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความ

มากขึ้น สงผลใหมีบทความท่ีถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้น
ดวย  อยางไรก็ตามในป 2555 เริ่มมีจำนวนบทความเพิ่ม
มากขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตอไป
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รูปที่ 9.9   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555 จำแนกตามประเภทบทความ

รูปที่ 9.8   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555

รูปที่ 9.10  บทความที่สงมาลงตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ประจำป พ.ศ. 2555 
จำแนกตามแหลงที่มาของบทความ

SOMJ ฉบับ online ดูไดที่  http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
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รูปที่ 9.7   จำนวนบทความที่ไดรับระหวางป 2551-2555 จำแนกตามผูสงบทความ
SJST ฉบับ Online ดูไดที่ http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/

9.2 ÇÒÃÊÒÃÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã �àÇªÊÒÃ (Songklanagarind Medical Journal: SMJ)

สงขลานครินทรเวชสารเปนวารสารวิชาการระดับ
ชาติ ผานเกณฑคุณภาพวารสารวชิาการจากสำนักงานคณะ 
กรรมการการอดุมศึกษา  (สกอ.)  และไดรับการรับรองคุณภาพ 
วารสารจาก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation Index Centre: TCI) ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป 
ถึงธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact 
Factor เทากับ 0.099

จากขอมูลจำนวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ ในป 
2551-2555 แสดงในรูปที่ 9.8-9.10 พบวา สวนใหญเปน
บทความที่มาจากภายในคณะแพทยศาสตร รองลงมาคือ 
มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย 
ตามลำดบั  และเปนประเภทบทความนพินธตนฉบบัมากที่
สดุ เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบวา ป 2552-2554 มจีำนวน 
บทความท่ีสงมาลงตพีมิพมจีำนวนลดลงคอนขางมาก เนือ่ง 
จากมีความเขมงวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความ

มากขึ้น สงผลใหมีบทความท่ีถูกปฏิเสธการตีพิมพมากขึ้น
ดวย  อยางไรก็ตามในป 2555 เริ่มมีจำนวนบทความเพิ่ม
มากขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตอไป

99  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 9.9   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555 จำแนกตามประเภทบทความ

รูปที่ 9.8   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ป 2551-2555

รูปที่ 9.10  บทความที่สงมาลงตีพิมพในสงขลานครินทรเวชสาร ประจำป พ.ศ. 2555 
จำแนกตามแหลงที่มาของบทความ

SOMJ ฉบับ online ดูไดที่  http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
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9.3 ÇÒÃÊÒÃÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � ©ºÑºÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� áÅÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� 
(Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities: SJSSH)

วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ 
มนุษยศาสตร เปนวารสารวิชาการระดับชาติ ผานเกณฑ 
คุณภาพวารสาร วิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)  และไดรับการรับรองคุณภาพวารสาร 
จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Cita-
tion Index Centre: TCI)  ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป ถึง 
ธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact 
Factor เทากับ 0.065

จำนวนบทความทีไ่ดรบัการตพีมิพในป 2555 (รปูที ่
9.11) เหน็ไดวาลดลงจากป 2554 เนือ่งจากกองบรรณาธกิาร 
ไดมีนโยบายใหลดจำนวนการตีพิมพวารสารลงจากเดิม 6 
ฉบับตอป เปน 4 ฉบับ/ป ทำใหมีจำนวนบทความที่ไดรับ
การตีพิมพลดลงโดยประมาณ 20 เรื่อง  โดยตัวเลขจำนวน
บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพจะใกลเคยีงกบัจำนวนบทความ
ในป 2550-2551 

 เมื่อเปรียบเทียบบทความที่ไดรับการตีพิมพ โดย
จำแนกตามสาขา (รูปที่ 9.12) จะเห็นไดวาในป 2555 
บทความดานมนุษยศาสตรไดรับการตีพิมพมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 41.5 มากกวาป 2554 อยูรอยละ 30.2  ใน
ขณะที่ตัวเลขการตีพิมพบทความสาขาสังคมศาสตรมาก

เปนอนัดบัสองใกลเคยีงกบัดานมนษุยศาสตร  รองลงมาคอื 
บทความดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การศกึษา เศรษฐศาสตร 
และสิง่แวดลอม ตามลำดับ  ทัง้นีบ้ทความสาขาท่ีลดจำนวน 
การตพีมิพลงอยางเหน็ไดชดัคอื ดานศกึษาศาสตร และรอง 
ลงมาคือสาขาสิ่งแวดลอม 

รูปที่ 9.11   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555
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รูปที่ 9.12  จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร 
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555 จำแนกตามสาขา

 ในสวนของผูเขยีนทีส่งบทความเขารับการตพีมิพใน
ป 2555 (รูปที่ 9.13) เปนผูเขียนที่เปนบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่ใกล 

เคียงกันคิดโดยประมาณรอยละ 50  ทั้งน้ีในป 2555 พบวา 
ไมมีบทความจากตางประเทศไดรับการตีพิมพเลย

รูปที่ 9.13  จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555  จำแนกตามเจาของบทความ

SJSSH ฉบับ online ดูไดที่ : http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/
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(Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities: SJSSH)

วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ 
มนุษยศาสตร เปนวารสารวิชาการระดับชาติ ผานเกณฑ 
คุณภาพวารสาร วิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)  และไดรับการรับรองคุณภาพวารสาร 
จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Cita-
tion Index Centre: TCI)  ในกลุมที่ 1 ระยะเวลา 3 ป ถึง 
ธันวาคม 2557 โดยวารสารมีคา Thai Journal Impact 
Factor เทากับ 0.065

จำนวนบทความทีไ่ดรบัการตพีมิพในป 2555 (รปูที ่
9.11) เหน็ไดวาลดลงจากป 2554 เนือ่งจากกองบรรณาธกิาร 
ไดมีนโยบายใหลดจำนวนการตีพิมพวารสารลงจากเดิม 6 
ฉบับตอป เปน 4 ฉบับ/ป ทำใหมีจำนวนบทความที่ไดรับ
การตีพิมพลดลงโดยประมาณ 20 เรื่อง  โดยตัวเลขจำนวน
บทความท่ีไดรบัการตพีมิพจะใกลเคยีงกบัจำนวนบทความ
ในป 2550-2551 

 เมื่อเปรียบเทียบบทความที่ไดรับการตีพิมพ โดย
จำแนกตามสาขา (รูปที่ 9.12) จะเห็นไดวาในป 2555 
บทความดานมนุษยศาสตรไดรับการตีพิมพมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 41.5 มากกวาป 2554 อยูรอยละ 30.2  ใน
ขณะที่ตัวเลขการตีพิมพบทความสาขาสังคมศาสตรมาก

เปนอนัดบัสองใกลเคยีงกบัดานมนษุยศาสตร  รองลงมาคอื 
บทความดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การศกึษา เศรษฐศาสตร 
และสิง่แวดลอม ตามลำดับ  ทัง้นีบ้ทความสาขาท่ีลดจำนวน 
การตพีมิพลงอยางเหน็ไดชดัคอื ดานศกึษาศาสตร และรอง 
ลงมาคือสาขาสิ่งแวดลอม 

รูปที่ 9.11   จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555

101  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 9.12  จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร 
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555 จำแนกตามสาขา

 ในสวนของผูเขยีนทีส่งบทความเขารบัการตพีมิพใน
ป 2555 (รูปท่ี 9.13) เปนผูเขียนที่เปนบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่ใกล 

เคียงกันคิดโดยประมาณรอยละ 50  ทั้งน้ีในป 2555 พบวา 
ไมมีบทความจากตางประเทศไดรับการตีพิมพเลย

รูปที่ 9.13  จำนวนตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป 2550-2555  จำแนกตามเจาของบทความ

SJSSH ฉบับ online ดูไดที่ : http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/
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ÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
10

 สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เปนหนวยงานซึ่งทำหนาที่ประสานงานโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย มีผล 
การดำเนินงานในป 2555 ดังนี้

10.1 â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÂÀÒ¾áÅÐ
ªÕÇÀÒ¾  ¾ ×้¹·Õ่»¡»˜¡¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ªà¢×่Í¹
ÃÑªª»ÃÐÀÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช- 
กุมารี ไดมอบหมายให ม.อ. เขาสำรวจทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา 
จ.สรุาษฎรธาน ีในระหวางป 2553-2557 สำหรบัในป 2555 
มีโครงการวิจัยที่ไดดำเนินการแลวเสร็จพรอมสงรายงาน
ฉบบัสมบูรณแลวรวม 30 โครงการ และเหลอืทีย่งัตองดำเนนิ 
การเขาพืน้ทีแ่ละเกบ็ขอมลูเพิม่เตมิตอในป 2555-2557 อกี 
5 โครงการ 

10.2 â¤Ã§¡ÒÃÇ Ô̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±�âÃ§§Ò¹
á»ÃÃÙ»ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§¢¹Ò´àÅ ็¡¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸Ô
ªÑÂ¾Ñ²¹Ò · Õ่ºŒÒ¹· Ø‹§ÃÑ¡ Í.¤ ØÃÐºØÃÕ ¨.¾Ñ§§Ò    

 ตามท่ีมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดทำโครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตรและการประมง สำหรับเปนตน
แบบในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชาว
บานที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ทางมูลนิธิฯ ไดสรางโรงงาน 
ตนแบบขึ้นที่ บานทุงรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และไดเชิญ 
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร และ 
ดร.กิตติ เจิดรังษี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปน 
ที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 โดยทาง 
มูลนิธิฯ ไดสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70,000 บาท 

ใหกบัภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร 
เพื่อทำการวิจัยผลิตภัณฑของโครงการดังกลาว และที่ 
ปรึกษาโครงการฯ ไดเดินทางไปติดตามความกาวหนาและ
ตรวจเยีย่มผลการดำเนินงานของโครงการ  เม่ือวนัที ่10-11 
พฤษภาคม 2555

10.3 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒâÃ§§Ò¹á»ÃÃÙ»¹้Ó
ÁÑ¹»ÒÅ �ÁáÅÐ¼ÅÔμäºâÍ´Õà«Å¢¹Ò´àÅ ็¡ ÍÑ¹à¹×่Í§
ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´็¨¾ÃÐà Œ̈Ò
ÍÂÙ‹ËÑÇ

 ในป พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหคณะผูวิจัยจาก ม.อ. ทำการ
ออกแบบวจิยัและพฒันาโรงงานสกดันำ้มนัปาลมขนาดเลก็
ขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง โดยใหลงทุนต่ำ มีกระบวนการผลิตงาย 
ไมซับซอน และออกแบบใหสามารถนำผลพลอยไดตางๆ 
กลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด และใหของบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง
การอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(สน.กปร.)  มหาวทิยาลยัฯ 
ไดดำเนินการสนองพระราชดำริในป 2527 เปนตนมา 
หลังจากนั้นวันที่ 8 ตุลาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงมีพระราชดำริใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ 
จดัสรางโรงงานสกดัและแปรรปูนำ้มนัปาลมขนาดเลก็ขึน้ที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส เพื่อนำผล
ผลิตปาลมน้ำมันที่ทางศูนยฯ ไดทดลองปลูกไวตั้งแตป 
2528 จำนวน 8 ไร และเริ่มมีผลผลิตมาทำการสกัดและ
แปรรูปตอเนื่องครบวงจร โดยใหทำเปนเชิงการศึกษาเพื่อ
ใหเกษตรกรที่อยูในบริเวณนี้ไดเห็นและเขาใจถึงประโยชน
ของปาลมน้ำมัน ซึ่งจากการทดลองปลูกในพื้นที่ดินพรุ
ปรากฏวาใหผลผลติและทำรายไดสงูกวาพืชชนดิอืน่ๆ  คณะ 
ผูวิจัยนำโดย รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และนายชิต 
ลิ่มวรพันธ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดดำเนินการโดยไดรับงบ
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ÍÑ¹à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
10

 สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เปนหนวยงานซึ่งทำหนาที่ประสานงานโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย มีผล 
การดำเนินงานในป 2555 ดังนี้

10.1 â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÂÀÒ¾áÅÐ
ªÕÇÀÒ¾  ¾ ×้¹·Õ่»¡»˜¡¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ªà¢×่Í¹
ÃÑªª»ÃÐÀÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช- 
กุมารี ไดมอบหมายให ม.อ. เขาสำรวจทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช เข่ือนรัชชประภา 
จ.สรุาษฎรธานี ในระหวางป 2553-2557 สำหรบัในป 2555 
มีโครงการวิจัยที่ไดดำเนินการแลวเสร็จพรอมสงรายงาน
ฉบบัสมบูรณแลวรวม 30 โครงการ และเหลอืทีย่งัตองดำเนนิ 
การเขาพืน้ทีแ่ละเกบ็ขอมลูเพิม่เตมิตอในป 2555-2557 อกี 
5 โครงการ 

10.2 â¤Ã§¡ÒÃÇ Ô̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±�âÃ§§Ò¹
á»ÃÃÙ»ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§¢¹Ò´àÅ ็¡¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸Ô
ªÑÂ¾Ñ²¹Ò · Õ่ºŒÒ¹· Ø‹§ÃÑ¡ Í.¤ ØÃÐºØÃÕ ¨.¾Ñ§§Ò    

 ตามท่ีมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดทำโครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตรและการประมง สำหรับเปนตน
แบบในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชาว
บานที่ประสบภัยคล่ืนสึนามิ ทางมูลนิธิฯ ไดสรางโรงงาน 
ตนแบบขึ้นที่ บานทุงรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา และไดเชิญ 
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร และ 
ดร.กิตติ เจิดรังษี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปน 
ที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 โดยทาง 
มูลนิธิฯ ไดสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70,000 บาท 

ใหกบัภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร 
เพื่อทำการวิจัยผลิตภัณฑของโครงการดังกลาว และที่ 
ปรึกษาโครงการฯ ไดเดินทางไปติดตามความกาวหนาและ
ตรวจเยีย่มผลการดำเนินงานของโครงการ  เมือ่วนัที ่10-11 
พฤษภาคม 2555

10.3 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒâÃ§§Ò¹á»ÃÃÙ»¹ ้Ó
ÁÑ¹»ÒÅ �ÁáÅÐ¼ÅÔμäºâÍ´Õà«Å¢¹Ò´àÅ ็¡ ÍÑ¹à¹×่Í§
ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´็¨¾ÃÐà Œ̈Ò
ÍÂÙ‹ËÑÇ

 ในป พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหคณะผูวิจัยจาก ม.อ. ทำการ
ออกแบบวจิยัและพฒันาโรงงานสกดันำ้มนัปาลมขนาดเลก็
ขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง โดยใหลงทุนต่ำ มีกระบวนการผลิตงาย 
ไมซับซอน และออกแบบใหสามารถนำผลพลอยไดตางๆ 
กลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด และใหของบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง
การอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(สน.กปร.)  มหาวทิยาลัยฯ 
ไดดำเนินการสนองพระราชดำริในป 2527 เปนตนมา 
หลังจากนั้นวันที่ 8 ตุลาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงมีพระราชดำริใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ 
จดัสรางโรงงานสกดัและแปรรปูนำ้มนัปาลมขนาดเลก็ขึน้ที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส เพื่อนำผล
ผลิตปาลมน้ำมันที่ทางศูนยฯ ไดทดลองปลูกไวตั้งแตป 
2528 จำนวน 8 ไร และเริ่มมีผลผลิตมาทำการสกัดและ
แปรรูปตอเนื่องครบวงจร โดยใหทำเปนเชิงการศึกษาเพื่อ
ใหเกษตรกรที่อยูในบริเวณนี้ไดเห็นและเขาใจถึงประโยชน
ของปาลมน้ำมัน ซึ่งจากการทดลองปลูกในพื้นที่ดินพรุ
ปรากฏวาใหผลผลติและทำรายไดสงูกวาพชืชนดิอืน่ๆ  คณะ 
ผูวิจัยนำโดย รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล และนายชิต 
ลิ่มวรพันธ ผูเชี่ยวชาญ จึงไดดำเนินการโดยไดรับงบ
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ประมาณจากสำนักงาน กปร. และไดรับการสนับสนุน
อปุกรณไฮโดรลคิสจากบริษทัไทยเอเยนซเีอน็ยเินยีริง่ จำกัด  
เครื่องยนตดี เซลฉุดกำลัง จากบริษัทสยามคูโบตา 
อุตสาหกรรม จำกัด และอุปกรณกล่ันน้ำมันบริสุทธ์ิจาก
บริษัทสงขลามารีนโปรดักซ จำกัด ใชเวลาการดำเนินการ 
ประมาณ 2 ป  จึงแลวเสร็จ  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 และ 25 กันยายน 

2555 รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูอำนวยการสำนักงาน
ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิเดนิทาง
เขารวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามผลการดำเนิน
งานในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส   
และเขารวมงานเลีย้งถวายพระยาหารคำ่ ณ โครงการฟารม 
ตัวอยาง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
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10.4  â¤Ã§¡ÒÃÈ Ö¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹ÒªÒ¹ ้ÓÁÑ¹áÅÐ¾×ª¹้ÓÁÑ¹Í×่¹¢Í§Á ÙÅ¹Ô¸ÔªÑÂ¾ Ñ²¹Ò 
ÍÓàÀÍáÁ‹ÊÒÂ ¨ Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ

 โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
อื่นๆ เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระ
ราชดำริใหนำชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามา
ปลูกเปนพืชเสริมรายไดใหกับชาวเขาในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแตป พ.ศ. 
2550 ตอมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได
มีคำสั่งแตงตั้งให รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล เปนที่ปรึกษา
คณะทำงานโครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืช
น้ำมันอื่นๆ และไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานสกัด
น้ำมันชาและโรงงานกลั่นน้ำมันชาบริสุทธิ์ที่เมืองหนาน
หนิง และเมืองเถียนหยาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551 และ
ตอมาไดสั่งซื้อเครื่องจักรสกัดน้ำมันชาจากเมืองเจิ้งโจว 
มณฑลเหอหนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี  และรวมกบัคณะ 
ทำงานออกแบบวางผังโรงงานสกัดชาน้ำมันมาโดยตลอด  
จนถงึวนัที ่13 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงประกอบ 

พธิปีกเสาเฮอืน  และทอดพระเนตรสถานทีแ่ละแบบจำลอง 
ของโรงงานตนแบบที่ ต.เวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรติดตามความกาวหนาโครงการศูนยวิจัยและ
พฒันาชานำ้มนัและพชืนำ้มนัอืน่ อ.แมสาย จ.เชยีงราย และ 
มีผูบริหารและคณะเดินทางเขารวมรับเสด็จ พรอมเขารวม
งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแดสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ดวย
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ประมาณจากสำนักงาน กปร. และไดรับการสนับสนุน
อปุกรณไฮโดรลคิสจากบริษทัไทยเอเยนซเีอน็ยเินยีริง่ จำกัด  
เครื่องยนตดี เซลฉุดกำลัง จากบริษัทสยามคูโบตา 
อุตสาหกรรม จำกัด และอุปกรณกล่ันน้ำมันบริสุทธ์ิจาก
บริษัทสงขลามารีนโปรดักซ จำกัด ใชเวลาการดำเนินการ 
ประมาณ 2 ป  จึงแลวเสร็จ  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 และ 25 กันยายน 

2555 รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูอำนวยการสำนักงาน
ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิเดนิทาง
เขารวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามผลการดำเนิน
งานในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส   
และเขารวมงานเลีย้งถวายพระยาหารคำ่ ณ โครงการฟารม 
ตัวอยาง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
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10.4  â¤Ã§¡ÒÃÈ Ö¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹ÒªÒ¹ ้ÓÁÑ¹áÅÐ¾×ª¹้ÓÁÑ¹Í×่¹¢Í§Á ÙÅ¹Ô¸ÔªÑÂ¾ Ñ²¹Ò 
ÍÓàÀÍáÁ‹ÊÒÂ ¨ Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ

 โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
อื่นๆ เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระ
ราชดำริใหนำชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามา
ปลูกเปนพืชเสริมรายไดใหกับชาวเขาในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแตป พ.ศ. 
2550 ตอมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 มูลนิธิชัยพัฒนาได
มีคำสั่งแตงตั้งให รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล เปนที่ปรึกษา
คณะทำงานโครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันและพืช
น้ำมันอื่นๆ และไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานสกัด
น้ำมันชาและโรงงานกลั่นน้ำมันชาบริสุทธ์ิที่เมืองหนาน
หนิง และเมืองเถียนหยาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551 และ
ตอมาไดสั่งซื้อเครื่องจักรสกัดน้ำมันชาจากเมืองเจิ้งโจว 
มณฑลเหอหนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี  และรวมกบัคณะ 
ทำงานออกแบบวางผังโรงงานสกัดชาน้ำมันมาโดยตลอด  
จนถงึวนัที ่13 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงประกอบ 

พธิปีกเสาเฮอืน  และทอดพระเนตรสถานทีแ่ละแบบจำลอง 
ของโรงงานตนแบบที่ ต.เวียงพางคำ อ.แมสาย จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรติดตามความกาวหนาโครงการศูนยวิจัยและ
พฒันาชานำ้มันและพชืนำ้มันอืน่ อ.แมสาย จ.เชยีงราย และ 
มีผูบริหารและคณะเดินทางเขารวมรับเสด็จ พรอมเขารวม
งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแดสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ดวย
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10.5  â¤Ã§¡ÒÃ¾ Ñ²¹Òà¡ÒÐº ÙâËÅ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊμÙÅ

 หมูเกาะบโูหลน ประกอบดวยเกาะตางๆ 8 เกาะ อยู 
ในเขต ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล หางจากชายฝงประมาณ 
22 กม. และอยูในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มีชาวบานอาศัยอยู 2 
เกาะคอื เกาะบโูหลนดอน เปนเกาะทีม่ขีนาดเลก็ มชีาวบาน 
อาศัยอยูประมาณ 73 ครัวเรือน ชาวบานมีฐานะความเปน
อยูคอนขางยากจน สวนเกาะบูโหลนเลซึ่งนับ เปนเกาะที่มี
ขนาดใหญที่สุดนั้นมีชาวบานอาศัยอยูประมาณ 68 
ครัวเรือน มีฐานะความเปนอยูคอนขางดีกวาเกาะบูโหลน
ดอน  จำนวนชาวบานทัง้สองเกาะ 474 คน สวนใหญเปนชาว
เล (อุรักลาโวย) นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำประมง 
เปนหลกั รองลงไปมอีาชพีรบัจางและคาขายทัง้สองเกาะมี
โรงเรียนและมัสยิด ไมมีสถานีอนามัยและไมมีไฟฟาใช แต
จะใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเซลลและเครื่อง
ปนไฟขนาดเล็ก สำหรับแหลงน้ำนั้น ที่เกาะบูโหลนดอนมี
อางเก็บน้ำชลประทานสรางไวใหโดยมีถังเก็บน้ำขนาด 
4,000 ลบ.เมตร แตนำ้มสีภาพขุนจากตะกอนดนิสะสม สวน 
ทีเ่กาะบโูหลนเลไมมอีางเกบ็นำ้ ชาวบานใชนำ้ฝนและนำ้บอ 
ตื้นในการอุปโภคบริโภค ซึ่งในชวงฤดูแลงบางปมักจะขาด
แคลนตองขอความชวยเหลือประสบภัยแลงมายังจังหวัด
สตูลอยูเสมอ
 ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 นายธานี สิงขโรทัย 
ผูชวยผูใหญบานเกาะบูโหลนไดมีหนังสือขอความชวย
เหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา และในเดือนกันยายน 2553 
มูลนิธิชัยพัฒนาไดขอความรวมมือมายัง ม.อ. เพื่อใหการ 
ชวยเหลอืชาวบานบานเกาะบโูหลนทีเ่จบ็ปวยจำนวน 8 ราย 
ซึ่งเปนคนไขในพระราชานุเคราะหใหมารักษาตัวที่ รพ. 
สงขลานครินทร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริใหเกาะบูโหลนเปนพื้นที่
ศึกษาดานการสงเสริมสุขภาพและสุขอนามัย โดยใหคณะ 
สาขาวิชาดานการ แพทยและสาธารณสุขของมหาวิทยา-
ลัยฯ เขาศึกษาและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  ตอมาเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประชุมผู
เกี่ยวของ โดยมรีองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปน
ประธาน ที่ประชุมไดมีมติใหดำเนินการสนองพระราชดำริ
และมีความตองการที่จะพัฒนาเกาะบูโหลนในดานอื่นๆ 

ดวย เชน การศึกษาสิ่งแวดลอม พลังงาน แหลงน้ำ ศิลป-
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวท่ียั่งยืนแบบบูรณาการ เปน
โครงการนำรองหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่งตอมา 
ทีป่ระชมุคณบด ีม.อ. กไ็ดมมีติเหน็ชอบในโครงการ ดงักลาว 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2553  
 ตอมา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได
เชิญประชุมผูบริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ หลาย 
ครั้งเพื่อเตรียม การและเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 
คุณลลิต ถนอมสิงห ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไดนดั
ประชุมตัวแทนชาวบานเกาะบูโหลนและหนวยงานตางๆ 
ของ จ.สตูล โดยทานผูวาราชการจังหวัดสตูลไดเขารวม
ประชุมดวย และในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 นักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยฯ พรอมกับทีมวิจัยของ รศ.นพ.สีลม 
แจมอุลิตรัตน  และนักศึกษาแพทยก็เขาทำการสำรวจขอ
มูลที่เกาะบูโหลนดอน และไดพบกับคณะของทานเลขา
ธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ไดมาตรวจเยี่ยมดวย
 ในป 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการ 
อำนวยการโครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมี
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ และคณะทำงาน
โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมีรองอธิการบดี
ฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธานคณะทำงาน  

ทัง้นีม้ ี33 คณะ/หนวยงาน ไดเสนอเขารวมสนองพระราชดำร ิ
ภายใตโครงการพฒันาเกาะบโูหลน  โดยมงีบประมาณรวม 
3,641,340 บาท หลังจากนั้นนักวิจัยไดเดินทางลงพื้นที่
สำรวจเก็บขอมูลและดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานที่
แตละโครงการไดกำหนดไว เปนผลใหชาวบานบนเกาะ
บูโหลนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ไมวาจะเปนดานสังคม แหลงน้ำและพลังงานสะอาด 
ขยะมูลฝอย สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
การทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ผลิตภัณฑประมง พรอมท้ังเนนการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้โครงการฯ ยังไดรับการชวย
เหลอืจากสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค 8 จ.สงขลา ในการเขา 
ไปดำเนินการสรางฝายชะลอนำ้เพ่ือสรางความอุดมสมบูรณ 
ของนำ้ใตดนิใหมปีรมิาณเพยีงพอตอความตองการของชาว
บานบนเกาะบูโหลนเล 
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ผลการดำเนินโครงการภายใต 
“โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล”

 1. โครงการศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยการมีสวน 
รวมของชุมชนบนเกาะบโูหลนดอนและเกาะบโูหลนเล 
 โครงการนีม้ ีรศ.ดร.ซกุร ีหะยสีาแม คณะวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดสงบุคลากรเขาไป
อยูกับชาวบานนานกวา 3 เดือน เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ความสำเร็จและความลมเหลวของชุมชนและโครงการ
พัฒนาตางๆ ในอดีต จากนั้นก็จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแสวง
หาและพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน (รูปที่ 10.1) ซึ่งบน
เกาะบูโหลนดอนกับบูโหลนเลจะมีความแตกตางกันมาก 
เนือ่งจากชาวบานบนเกาะบโูหลนเลตัง้บานเรอืนอยูกระจดั
กระจาย ในขณะที่ชาวบานเกาะบูโหลนดอนอยูรวมกัน
เปนชุมชนหนาแนน เดิมมีการแบงขั้วออกเปน 3 กลุมใหญ 
7 กลุมยอย หลังจากที่ไดเขาดำเนินโครงการก็พยายาม
ละลายพฤติกรรมการแบงขั้วจนกระทั่งลดลงไปมาก  
จากนั้นไดพาแกนนำทั้ง 30 คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่
ชุมชนเกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา ในระหวางวันที่ 
10–11 มีนาคม 2555 (รูปที่ 10.2) ดวยชุมชนแหงนี้เปน
ตวัอยางทีด่ใีนการพฒันาอาชพีการเกษตร สงเสรมิการทอง 
เทีย่วเชงิอนรุกัษ การจดัการขยะมลูฝอย รวมทัง้การอนุรักษ 

และขยายพันธุสัตวน้ำ เปนตน 

 โครงการนี้ดำเนินการแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 
2555 และสงมอบงานใหกับบัณฑิตอาสาของ ม.อ. เปนผู 
ดูแลและประสานงานตอไป
 
 2. โครงการ “การเสรมิสรางสมรรถนะใหกบั อสม. 
ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนเกาะบูโหลนดอนรองรับ
การแพทยทางไกล”   
 โครงการนี้มี รศ.นพ.สีลม แจมอุลิตรัตน คณะ 
แพทยศาสตร เปนหวัหนาโครงการ ไดเริม่โครงการในเดอืน 
พฤษภาคม 2555 พรอมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร 
จำนวน 20 คน โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสมรรถนะให
กับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 
ในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน แตพบวา อสม. ไมคอยเปนที่ 
ยอมรบัของชาวบาน เนือ่งจากในขณะนัน้ชาวบานแตกแยก 
เปนหลายกลุม จึงดำเนินโครงการตอในป 2556 โดยเพิ่ม
กลุมผูปวยโรคเดียวกันเปนผูชวยเหลือกันเองเพื่อรองรับ
การแพทยทางไกลเพิ่มเติมจาก อสม. เชน กลุมเบาหวาน 
กลุมความดันโลหิตสูง และกลุมโรคหัวใจ เปนตน

 3. โครงการ “กระบวนการพฒันา การดแูลสขุภาพ 
แบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบูโหลนดอน 
จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย คณะ 
พยาบาลศาสตร เปนหัวหนาโครงการ คณะทำงานไดเดิน
ทางลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ไดสำรวจขอมูลดาน
สุขภาพจากกลุมผูนำชุมชนและชาวบานจำนวน 50 คน 

รูปทึ่ 10.1 กิจกรรมที่สรางความสัมพันธุในชุมชน
เกาะบูโหลนดอน

รูปที่ 10.2   กลุมแกนนำที่เดินทางไปดูงานที่
เกาะยาวนอย จ.พังงา เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555
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10.5  â¤Ã§¡ÒÃ¾ Ñ²¹Òà¡ÒÐº ÙâËÅ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊμÙÅ

 หมูเกาะบโูหลน ประกอบดวยเกาะตางๆ 8 เกาะ อยู 
ในเขต ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล หางจากชายฝงประมาณ 
22 กม. และอยูในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา กรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มีชาวบานอาศัยอยู 2 
เกาะคอื เกาะบโูหลนดอน เปนเกาะทีม่ขีนาดเลก็ มชีาวบาน 
อาศัยอยูประมาณ 73 ครัวเรือน ชาวบานมีฐานะความเปน
อยูคอนขางยากจน สวนเกาะบูโหลนเลซึ่งนับ เปนเกาะที่มี
ขนาดใหญที่สุดนั้นมีชาวบานอาศัยอยูประมาณ 68 
ครัวเรือน มีฐานะความเปนอยูคอนขางดีกวาเกาะบูโหลน
ดอน  จำนวนชาวบานทัง้สองเกาะ 474 คน สวนใหญเปนชาว
เล (อุรักลาโวย) นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำประมง 
เปนหลกั รองลงไปมอีาชพีรบัจางและคาขายทัง้สองเกาะมี
โรงเรียนและมัสยิด ไมมีสถานีอนามัยและไมมีไฟฟาใช แต
จะใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงโซลารเซลลและเครื่อง
ปนไฟขนาดเล็ก สำหรับแหลงน้ำนั้น ที่เกาะบูโหลนดอนมี
อางเก็บน้ำชลประทานสรางไวใหโดยมีถังเก็บน้ำขนาด 
4,000 ลบ.เมตร แตนำ้มสีภาพขุนจากตะกอนดนิสะสม สวน 
ทีเ่กาะบโูหลนเลไมมอีางเกบ็นำ้ ชาวบานใชนำ้ฝนและนำ้บอ 
ตื้นในการอุปโภคบริโภค ซึ่งในชวงฤดูแลงบางปมักจะขาด
แคลนตองขอความชวยเหลือประสบภัยแลงมายังจังหวัด
สตูลอยูเสมอ
 ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 นายธานี สิงขโรทัย 
ผูชวยผูใหญบานเกาะบูโหลนไดมีหนังสือขอความชวย
เหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา และในเดือนกันยายน 2553 
มูลนิธิชัยพัฒนาไดขอความรวมมือมายัง ม.อ. เพื่อใหการ 
ชวยเหลอืชาวบานบานเกาะบโูหลนทีเ่จบ็ปวยจำนวน 8 ราย 
ซึ่งเปนคนไขในพระราชานุเคราะหใหมารักษาตัวที่ รพ. 
สงขลานครินทร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริใหเกาะบูโหลนเปนพื้นที่
ศึกษาดานการสงเสริมสุขภาพและสุขอนามัย โดยใหคณะ 
สาขาวิชาดานการ แพทยและสาธารณสุขของมหาวิทยา-
ลัยฯ เขาศึกษาและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  ตอมาเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประชุมผู
เกี่ยวของ โดยมรีองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปน
ประธาน ที่ประชุมไดมีมติใหดำเนินการสนองพระราชดำริ
และมีความตองการที่จะพัฒนาเกาะบูโหลนในดานอื่นๆ 

ดวย เชน การศึกษาสิ่งแวดลอม พลังงาน แหลงน้ำ ศิลป-
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ เปน
โครงการนำรองหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่งตอมา 
ทีป่ระชมุคณบด ีม.อ. กไ็ดมมีติเหน็ชอบในโครงการ ดงักลาว 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2553  
 ตอมา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได
เชิญประชุมผูบริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ หลาย 
ครั้งเพื่อเตรียม การและเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 
คุณลลิต ถนอมสิงห ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไดนดั
ประชุมตัวแทนชาวบานเกาะบูโหลนและหนวยงานตางๆ 
ของ จ.สตูล โดยทานผูวาราชการจังหวัดสตูลไดเขารวม
ประชุมดวย และในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 นักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยฯ พรอมกับทีมวิจัยของ รศ.นพ.สีลม 
แจมอุลิตรัตน  และนักศึกษาแพทยก็เขาทำการสำรวจขอ
มูลที่เกาะบูโหลนดอน และไดพบกับคณะของทานเลขา
ธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ไดมาตรวจเยี่ยมดวย
 ในป 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการ 
อำนวยการโครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมี
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ และคณะทำงาน
โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จ.สตูล โดยมีรองอธิการบดี
ฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธานคณะทำงาน  

ทัง้นีม้ ี33 คณะ/หนวยงาน ไดเสนอเขารวมสนองพระราชดำร ิ
ภายใตโครงการพฒันาเกาะบโูหลน  โดยมงีบประมาณรวม 
3,641,340 บาท หลังจากนั้นนักวิจัยไดเดินทางลงพื้นที่
สำรวจเก็บขอมูลและดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานที่
แตละโครงการไดกำหนดไว เปนผลใหชาวบานบนเกาะ
บูโหลนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ไมวาจะเปนดานสังคม แหลงน้ำและพลังงานสะอาด 
ขยะมูลฝอย สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
การทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ผลิตภัณฑประมง พรอมท้ังเนนการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้โครงการฯ ยังไดรับการชวย
เหลอืจากสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค 8 จ.สงขลา ในการเขา 
ไปดำเนินการสรางฝายชะลอนำ้เพ่ือสรางความอุดมสมบูรณ 
ของนำ้ใตดนิใหมปีริมาณเพยีงพอตอความตองการของชาว
บานบนเกาะบูโหลนเล 
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ผลการดำเนินโครงการภายใต 
“โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล”

 1. โครงการศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยการมีสวน 
รวมของชุมชนบนเกาะบโูหลนดอนและเกาะบโูหลนเล 
 โครงการนีม้ ีรศ.ดร.ซกุร ีหะยสีาแม คณะวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดสงบุคลากรเขาไป
อยูกับชาวบานนานกวา 3 เดือน เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ความสำเร็จและความลมเหลวของชุมชนและโครงการ
พัฒนาตางๆ ในอดีต จากนั้นก็จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแสวง
หาและพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน (รูปที่ 10.1) ซึ่งบน
เกาะบูโหลนดอนกับบูโหลนเลจะมีความแตกตางกันมาก 
เนือ่งจากชาวบานบนเกาะบโูหลนเลตัง้บานเรอืนอยูกระจดั
กระจาย ในขณะที่ชาวบานเกาะบูโหลนดอนอยูรวมกัน
เปนชุมชนหนาแนน เดิมมีการแบงขั้วออกเปน 3 กลุมใหญ 
7 กลุมยอย หลังจากที่ไดเขาดำเนินโครงการก็พยายาม
ละลายพฤติกรรมการแบงขั้วจนกระทั่งลดลงไปมาก  
จากนั้นไดพาแกนนำทั้ง 30 คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่
ชุมชนเกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา ในระหวางวันที่ 
10–11 มีนาคม 2555 (รูปที่ 10.2) ดวยชุมชนแหงนี้เปน
ตวัอยางทีด่ใีนการพฒันาอาชพีการเกษตร สงเสรมิการทอง 
เทีย่วเชงิอนรุกัษ การจดัการขยะมลูฝอย รวมทัง้การอนุรักษ 

และขยายพันธุสัตวน้ำ เปนตน 

 โครงการนี้ดำเนินการแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 
2555 และสงมอบงานใหกับบัณฑิตอาสาของ ม.อ. เปนผู 
ดูแลและประสานงานตอไป
 
 2. โครงการ “การเสรมิสรางสมรรถนะใหกบั อสม. 
ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนเกาะบูโหลนดอนรองรับ
การแพทยทางไกล”   
 โครงการนี้มี รศ.นพ.สีลม แจมอุลิตรัตน คณะ 
แพทยศาสตร เปนหวัหนาโครงการ ไดเริม่โครงการในเดอืน 
พฤษภาคม 2555 พรอมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร 
จำนวน 20 คน โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสมรรถนะให
กับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 
ในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน แตพบวา อสม. ไมคอยเปนที่ 
ยอมรบัของชาวบาน เนือ่งจากในขณะนัน้ชาวบานแตกแยก 
เปนหลายกลุม จึงดำเนินโครงการตอในป 2556 โดยเพิ่ม
กลุมผูปวยโรคเดียวกันเปนผูชวยเหลือกันเองเพื่อรองรับ
การแพทยทางไกลเพิ่มเติมจาก อสม. เชน กลุมเบาหวาน 
กลุมความดันโลหิตสูง และกลุมโรคหัวใจ เปนตน

 3. โครงการ “กระบวนการพฒันา การดแูลสขุภาพ 
แบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบูโหลนดอน 
จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย คณะ 
พยาบาลศาสตร เปนหัวหนาโครงการ คณะทำงานไดเดิน
ทางลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ไดสำรวจขอมูลดาน
สุขภาพจากกลุมผูนำชุมชนและชาวบานจำนวน 50 คน 

รูปทึ่ 10.1 กิจกรรมที่สรางความสัมพันธุในชุมชน
เกาะบูโหลนดอน

รูปที่ 10.2   กลุมแกนนำที่เดินทางไปดูงานที่
เกาะยาวนอย จ.พังงา เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555
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พบวาชาวบานไมมีความรูในการดูแลเรื่องสุขภาพ สิ่งที่พบ
คือโรคความดันโลหิตสูงและโรคอวนในสตรีที่เปนภัยเงียบ
ทีท่ำลายชวีติของชาวบานบนเกาะ และในบางครอบครวัจะ 
ใหความสนใจเรื่องของสุขภาพของบุตรมากกวาของตัวเอง 
สำหรับครอบครัวที่มีความทันสมัยจะกังวลเรื่องของการ 
เรียนของบุตร อยากใหบุตรมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อสามารถ
แขงขันกับคนบนฝงได  เรื่องของพืชสมุนไพรชาวบานสวน
ใหญยังไมทราบวามีพืชสมุนไพรอะไรบางที่ใชในการรักษา 
โรคไดและไมรูวิธีการใช  
 การลงพืน้ทีค่รัง้ที ่2 ไดจดักจิกรรมเพือ่สรางความเขา 
ใจในการดูแลสุขภาพ โดยแบงเปนฐานความรู 4 ฐาน คือ 
1)  การตรวจสขุภาพ 2)  การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน  
3) หลกัการออกกำลงักาย และ 4) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
นอกจากนี้ยังจัดโครงการพยาบาลประจำบาน โดยใหชาว
บานมีสวนรวมในการดำเนินการ  

 4. โครงการ  “การจดัตัง้หองยาชมุชน และการใช 
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดูแลสุขภาพ
เบื้องตน” 
 โครงการนี้มี ดร.ฐิติมา ดวงเงิน คณะเภสัชศาสตร 
เปนหัวหนาโครงการ มีการสำรวจและทำความเขาใจกับ
ชาวบานในเรื่องการใชและการเก็บรักษายา ปญหาที่พบ 
มากที่สุดคือ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใชสมุน
ไพรในการรักษาโรคที่พบในชีวิตประจำวัน ยกตัวอยางเชน 
ชาวประมงที่ถูกพิษของแมงกระพรุนไฟ หรือถูกงูกัด  ซึ่งผู
ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมใหความรู เรื่องการ 
ใชยา วันหมดอายุของยา การดูแลรักษายา ใหความรูเกี่ยว
กับพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาสามัญประจำบานควบคูกับยา
แผนปจจุบัน  นอกจากนี้ไดสอนใหชาวบานปลูกพืช
สมุนไพรเอาไวสำหรับใชรักษาโรคในเบื้องตนอีกดวย (รูปที่ 
10.3)

 5. โครงการ “พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพอยาง
ยั่งยืน ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ดร.ศักรินทร ชนประชา คณะศึกษา- 
ศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงสำรวจพื้นที่พบปญหา
เรือ่งจำนวนครไูมเพยีงพอ นอกจากนีช้าวบานมคีวามสนใจ
อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับการซอมเครื่องยนตเล็ก การ 
ซอมเครื่องเรือ โดยไดหารือกับทางวิทยาลัยเทคนิคสตูลถึง
ความเปนไปไดในการนำชาวบานมาเรียน หรือการนำ
เครื่องมือลงไปสอนที่เกาะ สวนเครื่องมือหลักที่ใชคือ 
ตูเชื่อมขนาดเล็ก  ซึ่งทางโครงการไดดำเนินการขอขยาย
เวลาในการทำโครงการตอในป 2556

รูปที่ 10.3   กลุมนักเรียนรวมปลูกพืชสมุนไพร 
เพื่อเปนยารักษาโรคในเบื้องตน
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 6. โครงการ “การประเมินศักยภาพพลังงานลม
และการถายทอดเทคโนโลยีการนำพลังงานแสงอาทิตย
มาใชประโยชนของเกาะบูโหลน”  
 โครงการนี้มี รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล คณะ 
วิทยาศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการที่ไดลงพื้นที่
สำรวจขอมลูเบือ้งตนในชวงเดอืนมกราคมถงึเมษายน 2555 
ไดรวบรวมรายงานและขอมูลเบื้องตนของชาวบานเกี่ยว
กบัการใชพลงังาน ชวีติความเปนอยูของชาวบาน และปญหา 
ที่ชาวบานประสบอยูคือการขาดแคลนพลังงานไฟฟา น้ำ 
ที่ใชในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเมื่อเขาชวงฤดูแลงบอ 
นำ้ตืน้ทีม่อียูจะแหงและกรอย สวนนำ้จากระบบชลประทาน 
ก็มีลักษณะขุนมาก นอกจากนี้แผงโซลาเซลลที่หนวยงาน
ราชการและเอกชนไดเขามาติดตั้งใหนั้นไดรับความเสีย
หายจากลมพายุและไมไดรับการดูแลและซอมแซม หมด 
อายุการใชงาน รวมถึงชาวบานไมทราบวิธีการใชงานและ
ดูแลรักษา ทางโครงการจึงไดทำการตรวจเช็คและซอม
บำรุงในสวนที่สามารถซอมแซมได และไดออกแบบ สราง 

รูปที่ 10.4   เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตยที่ไดสราง 
และทดลองอยูที่คณะวิทยาศาสตร 

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย 2 ชุด ซึ่งสามารถกลั่น
น้ำไดเฉลี่ยวันละ 0.5-2 ลิตร/วัน/เคร่ือง (รูปที่ 10.4) และ
ทำการทดลองอยูทีค่ณะวทิยาศาสตร ม.อ. กอนทีจ่ะนำลงไป 
ใชจริงในพื้นที่เกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล รวมทั้ง
สอนวิธีการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ
เมื่อเกิดความเสียหายอีกดวย

 7. โครงการ “การประยกุตใชยางธรรมชาตใินการ 
สรางสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน”
 โครงการนีม้ ีผศ.ดร.อดศิยั รุงวชิานวิฒัน คณะวทิยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดเดินทางลง
พื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2554 เพื่อดำเนินการวัดขนาดอาง
เกบ็นำ้ของกรมชลประทานทีเ่กาะบโูหลนดอน (รปูที ่10.5) 
จัดเตรียมอุปกรณและน้ำยางพารา เพื่อดาดยางพารา

รูปที่ 10.5   พื้นที่บอที่สำหรับดาดยางพารา 
บนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล
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พบวาชาวบานไมมีความรูในการดูแลเรื่องสุขภาพ สิ่งที่พบ
คือโรคความดันโลหิตสูงและโรคอวนในสตรีที่เปนภัยเงียบ
ทีท่ำลายชวีติของชาวบานบนเกาะ และในบางครอบครวัจะ 
ใหความสนใจเรื่องของสุขภาพของบุตรมากกวาของตัวเอง 
สำหรับครอบครัวที่มีความทันสมัยจะกังวลเรื่องของการ 
เรียนของบุตร อยากใหบุตรมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อสามารถ
แขงขันกับคนบนฝงได  เรื่องของพืชสมุนไพรชาวบานสวน
ใหญยังไมทราบวามีพืชสมุนไพรอะไรบางที่ใชในการรักษา 
โรคไดและไมรูวิธีการใช  
 การลงพืน้ทีค่รัง้ที ่2 ไดจดักจิกรรมเพือ่สรางความเขา 
ใจในการดูแลสุขภาพ โดยแบงเปนฐานความรู 4 ฐาน คือ 
1)  การตรวจสขุภาพ 2)  การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน  
3) หลกัการออกกำลงักาย และ 4) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
นอกจากนี้ยังจัดโครงการพยาบาลประจำบาน โดยใหชาว
บานมีสวนรวมในการดำเนินการ  

 4. โครงการ  “การจดัตัง้หองยาชมุชน และการใช 
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดูแลสุขภาพ
เบื้องตน” 
 โครงการนี้มี ดร.ฐิติมา ดวงเงิน คณะเภสัชศาสตร 
เปนหัวหนาโครงการ มีการสำรวจและทำความเขาใจกับ
ชาวบานในเรื่องการใชและการเก็บรักษายา ปญหาที่พบ 
มากที่สุดคือ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใชสมุน
ไพรในการรักษาโรคที่พบในชีวิตประจำวัน ยกตัวอยางเชน 
ชาวประมงที่ถูกพิษของแมงกระพรุนไฟ หรือถูกงูกัด  ซึ่งผู
ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมใหความรู เรื่องการ 
ใชยา วันหมดอายุของยา การดูแลรักษายา ใหความรูเกี่ยว
กับพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาสามัญประจำบานควบคูกับยา
แผนปจจุบัน  นอกจากนี้ไดสอนใหชาวบานปลูกพืช
สมุนไพรเอาไวสำหรับใชรักษาโรคในเบื้องตนอีกดวย (รูปที่ 
10.3)

 5. โครงการ “พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพอยาง
ยั่งยืน ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ดร.ศักรินทร ชนประชา คณะศึกษา- 
ศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงสำรวจพื้นที่พบปญหา
เรือ่งจำนวนครไูมเพยีงพอ นอกจากนีช้าวบานมคีวามสนใจ
อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับการซอมเครื่องยนตเล็ก การ 
ซอมเครื่องเรือ โดยไดหารือกับทางวิทยาลัยเทคนิคสตูลถึง
ความเปนไปไดในการนำชาวบานมาเรียน หรือการนำ
เครื่องมือลงไปสอนที่เกาะ สวนเครื่องมือหลักที่ใชคือ 
ตูเชื่อมขนาดเล็ก  ซึ่งทางโครงการไดดำเนินการขอขยาย
เวลาในการทำโครงการตอในป 2556

รูปที่ 10.3   กลุมนักเรียนรวมปลูกพืชสมุนไพร 
เพื่อเปนยารักษาโรคในเบื้องตน
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 6. โครงการ “การประเมินศักยภาพพลังงานลม
และการถายทอดเทคโนโลยีการนำพลังงานแสงอาทิตย
มาใชประโยชนของเกาะบูโหลน”  
 โครงการนี้มี รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล คณะ 
วิทยาศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการที่ไดลงพื้นที่
สำรวจขอมลูเบือ้งตนในชวงเดอืนมกราคมถงึเมษายน 2555 
ไดรวบรวมรายงานและขอมูลเบื้องตนของชาวบานเกี่ยว
กบัการใชพลงังาน ชวีติความเปนอยูของชาวบาน และปญหา 
ที่ชาวบานประสบอยูคือการขาดแคลนพลังงานไฟฟา น้ำ 
ที่ใชในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเมื่อเขาชวงฤดูแลงบอ 
นำ้ตืน้ทีม่อียูจะแหงและกรอย สวนนำ้จากระบบชลประทาน 
ก็มีลักษณะขุนมาก นอกจากนี้แผงโซลาเซลลที่หนวยงาน
ราชการและเอกชนไดเขามาติดตั้งใหนั้นไดรับความเสีย
หายจากลมพายุและไมไดรับการดูแลและซอมแซม หมด 
อายุการใชงาน รวมถึงชาวบานไมทราบวิธีการใชงานและ
ดูแลรักษา ทางโครงการจึงไดทำการตรวจเช็คและซอม
บำรุงในสวนที่สามารถซอมแซมได และไดออกแบบ สราง 

รูปที่ 10.4   เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตยที่ไดสราง 
และทดลองอยูที่คณะวิทยาศาสตร 

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย 2 ชุด ซึ่งสามารถกลั่น
น้ำไดเฉลี่ยวันละ 0.5-2 ลิตร/วัน/เคร่ือง (รูปที่ 10.4) และ
ทำการทดลองอยูทีค่ณะวทิยาศาสตร ม.อ. กอนทีจ่ะนำลงไป 
ใชจริงในพื้นที่เกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล รวมทั้ง
สอนวิธีการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ
เมื่อเกิดความเสียหายอีกดวย

 7. โครงการ “การประยกุตใชยางธรรมชาตใินการ 
สรางสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบูโหลนดอน”
 โครงการนีม้ ีผศ.ดร.อดศิยั รุงวชิานวิฒัน คณะวทิยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยี เปนหัวหนาโครงการ ไดเดินทางลง
พื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม 2554 เพื่อดำเนินการวัดขนาดอาง
เกบ็นำ้ของกรมชลประทานทีเ่กาะบโูหลนดอน (รปูที ่10.5) 
จัดเตรียมอุปกรณและน้ำยางพารา เพื่อดาดยางพารา

รูปที่ 10.5   พื้นที่บอที่สำหรับดาดยางพารา 
บนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

������������������_������������2555.indd   115 8/6/13   9:27 AM



110 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

เคลือบผิวอางเก็บน้ำ ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาน้ำขุนและ
การสูญเสียน้ำจากการซึมลงดิน แตเนื่องจากเขาชวงฤดู
มรสมุทำใหไมสามารถเขาไปดำเนนิการได เพราะในชวงดาด 
ยางพาราจะตองอาศัยชวงที่มีแสงแดดจัด เพื่อตากยาง
พาราใหแหง อกีท้ังตองใชเวลานานพอสมควร เนือ่งจากพืน้ 
ที่อางมีขนาดใหญและกวาง จึงจำเปนตองรอใหเขาชวงฤดู
แลงจึงจะสามารถดำเนินการไดเสร็จสมบูรณ จึงกำหนด
เวลาพืน้ทีเ่พือ่ดาดยางพาราในชวงเดอืนกมุภาพันธ-มนีาคม 
2556 

 8. โครงการ “จัดทำฝายชะลอน้ำเกาะบูโหลนเล”
 โครงการนี้มี อ.วิวัฒน สุทธิวิภากร คณะวิศวกรรม-
ศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพ
พื้นที่ทั่วไปและตำแหนงที่ตั้งของฝายชะลอน้ำ (รูปที่ 10.6) 
จากนั้นไดดำเนินการสรางฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่อาว
มวง ณ เกาะบูโหลนเล เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2555 ซึ่ง 
ไดรับความรวมมือจากขาราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

รูปที่ 10.6  การสำรวจพื้นที่

รูปที่ 10.7  การสรางฝายชะลอน้ำครั้งที่ 1

ภาค 8 จ.สงขลา ในเรื่องแบบแปลนและการสราง รวมถึง
ชาวบานที่มาชวยสรางฝายชะลอน้ำ ทำใหการดำเนินงาน
ในโครงการสรางเสร็จไดดวยดี (รูปที่ 10.7) ทำใหสามารถ
กกัเกบ็น้ำในลำธารไดไมแหงขอด และทำการขยายฝายเพิม่ 
เติมเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ำไดมากขึ้น (รูปที่ 10.8) นอก
จากนีย้งัมโีครงการฝกอบรมนกัเรยีนและชาวบานเรือ่งการ
บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป

 9. โครงการ “การจัดการขยะอินทรียและมูลฝอย
โดยใชถังหมักกาซชีวภาพครัวเรือน สำหรับพื้นที่เกาะ 
กรณีศึกษา: เกาะบูโหลน จ.สตูล” 
 โครงการนี้มี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสรางและ
ทดลองเครือ่งตนแบบทีภ่าควชิาวศิวกรรมโยธา และนำลงไป 
ใชในพื้นที่จริงในชวงปลายป 2555 โดยจะติดตั้งที่โรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการดำเนินการกอนที่จะขยาย
ผลสูชาวบานตอไป

รูปที่ 10.8  กิจกรรมสรางขยายฝายชะลอน้ำครั้งที่ 2 
เพื่อใหกักเก็บน้ำไดมากขึ้น
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 10. โครงการ “การถายทอดความรูการจัดการ
ขยะมลูฝอยอยางครบวงจร กรณศีกึษา: พืน้ทีเ่กาะบโูหลน 
จังหวัดสตูล”
 โครงการนี้มี ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน คณะการ 
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงสำรวจ
พื้นที่เกาะบูโหลนดอน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 พบวา 
มขียะหลายชนดิท้ังประเภทพลาสตกิ วสัดกุอสรางบานเรอืน 
และเครือ่งมอืประมง กระจายทัว่เกาะโดยไมมกีารแยกขยะ 
อกีท้ังชาวบานไมมคีวามรู  ทางโครงการฯ จงึจดักิจกรรมเพือ่ 
สรางความเขาใจในการจัดการขยะคือ กิจกรรมสรางความ 
ตระหนัก ความรูความเขาใจ กิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติใน 
การลดปรมิาณขยะมลูฝอย กจิกรรมการทำปุยหมกัชวีภาพ 
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดจิตสำนึก (รูปที่ 
10.9)

ภาพที่ 10.9  กิจกรรมการเรียนรูการสรางความเขาใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะบูโหลนดอน

 11. โครงการ “การฟนฟูและอนุรักษภาษาอูรัก 
ลาโวย” 
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ปรัชมน อักษรจรุง คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดรวบรวบภาษาเพื่อนำ
มาจัดทำเปนพจนานุกรมของภาษาอูรักลาโวย ซึ่งแบงเปน 
5 หมวด ประกอบดวย หมวดพืชดอก หมวดสัตวเลี้ยง 
และปศุสัตว หมวดอาหารคาว หมวดเครื่องดื่มและอาหาร 
หวาน หมวดอากัปกริยาและการกระทำตางๆ  ในการแปล 
ภาษามทีัง้หมด 4 ภาษา คอื ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษา 
อูรักลาโวย และภาษา IPA  ขณะนี้รวบรวมไดมากกวา 200 
คำ และในป 2556 จะเสนอโครงการโดยเดินทางไปยัง 
เกาะหลเีปะ จ.สตลู และเกาะลนัตา จ.กระบี ่เนือ่งจากมกีาร 
ใชและพูดมากกวาที่เกาะบูโหลนเลและเกาะบูโหลนดอน

 12. โครงการ “ตำนาน ความเชื่อ พิธีกรรมและ 
ความเปนอยูชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ศรีสุพร ปยรัตนวงศ คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดดำเนินการเก็บขอมูล
ทางเอกสารและภาคสนาม ไดจำแนกขอมูลออกเปนเรื่อง 
หลกัๆ เชน เรือ่งของวถิชีวีติ ความเชือ่ไสยศาสตร ความเชือ่ 
ของการสะเดาะเคราะห ตำนาน เรือ่งเลา เปนตน สภาพบาน 
เรือนและการจัดพื้นที่มีลักษณะคลายๆ คนในภาคใต นอก 

จากนี้ยังคงมีพิธีกรรมการแกบน การรำและเตนรองเง็ง 
การประกอบอาชพี การถนอมอาหาร มกีารประกอบการคา 
เล็กนอย การตอเรือที่ชาวบานยังคงดำเนินอยูในปจจุบัน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนพื้นที่บริเวณกูโบร (ที่ฝงศพของ 
คนมุสลิม)

รูปที่ 10.10 พิธีกรรมการเซนไหวของชาวบานอูรักลาโวย
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เคลือบผิวอางเก็บน้ำ ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาน้ำขุนและ
การสูญเสียน้ำจากการซึมลงดิน แตเนื่องจากเขาชวงฤดู
มรสมุทำใหไมสามารถเขาไปดำเนนิการได เพราะในชวงดาด 
ยางพาราจะตองอาศัยชวงที่มีแสงแดดจัด เพื่อตากยาง
พาราใหแหง อกีท้ังตองใชเวลานานพอสมควร เนือ่งจากพืน้ 
ที่อางมีขนาดใหญและกวาง จึงจำเปนตองรอใหเขาชวงฤดู
แลงจึงจะสามารถดำเนินการไดเสร็จสมบูรณ จึงกำหนด
เวลาพืน้ทีเ่พือ่ดาดยางพาราในชวงเดอืนกมุภาพันธ-มนีาคม 
2556 

 8. โครงการ “จัดทำฝายชะลอน้ำเกาะบูโหลนเล”
 โครงการนี้มี อ.วิวัฒน สุทธิวิภากร คณะวิศวกรรม-
ศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพ
พื้นที่ทั่วไปและตำแหนงที่ตั้งของฝายชะลอน้ำ (รูปที่ 10.6) 
จากนั้นไดดำเนินการสรางฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่อาว
มวง ณ เกาะบูโหลนเล เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2555 ซึ่ง 
ไดรับความรวมมือจากขาราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

รูปที่ 10.6  การสำรวจพื้นที่

รูปที่ 10.7  การสรางฝายชะลอน้ำครั้งที่ 1

ภาค 8 จ.สงขลา ในเรื่องแบบแปลนและการสราง รวมถึง
ชาวบานที่มาชวยสรางฝายชะลอน้ำ ทำใหการดำเนินงาน
ในโครงการสรางเสร็จไดดวยดี (รูปที่ 10.7) ทำใหสามารถ
กกัเกบ็น้ำในลำธารไดไมแหงขอด และทำการขยายฝายเพิม่ 
เติมเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ำไดมากขึ้น (รูปที่ 10.8) นอก
จากนีย้งัมโีครงการฝกอบรมนกัเรยีนและชาวบานเรือ่งการ
บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป

 9. โครงการ “การจัดการขยะอินทรียและมูลฝอย
โดยใชถังหมักกาซชีวภาพครัวเรือน สำหรับพื้นที่เกาะ 
กรณีศึกษา: เกาะบูโหลน จ.สตูล” 
 โครงการนี้มี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสรางและ
ทดลองเครือ่งตนแบบทีภ่าควิชาวศิวกรรมโยธา และนำลงไป 
ใชในพื้นที่จริงในชวงปลายป 2555 โดยจะติดตั้งที่โรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการดำเนินการกอนที่จะขยาย
ผลสูชาวบานตอไป

รูปที่ 10.8  กิจกรรมสรางขยายฝายชะลอน้ำครั้งที่ 2 
เพื่อใหกักเก็บน้ำไดมากขึ้น
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 10. โครงการ “การถายทอดความรูการจัดการ
ขยะมลูฝอยอยางครบวงจร กรณศีกึษา: พืน้ทีเ่กาะบโูหลน 
จังหวัดสตูล”
 โครงการนี้มี ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน คณะการ 
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงสำรวจ
พื้นที่เกาะบูโหลนดอน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 พบวา 
มขียะหลายชนดิทัง้ประเภทพลาสตกิ วสัดกุอสรางบานเรอืน 
และเครือ่งมอืประมง กระจายทัว่เกาะโดยไมมกีารแยกขยะ 
อกีท้ังชาวบานไมมคีวามรู  ทางโครงการฯ จงึจดักิจกรรมเพือ่ 
สรางความเขาใจในการจัดการขยะคือ กิจกรรมสรางความ 
ตระหนัก ความรูความเขาใจ กิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติใน 
การลดปรมิาณขยะมลูฝอย กจิกรรมการทำปุยหมกัชวีภาพ 
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดจิตสำนึก (รูปที่ 
10.9)

ภาพที่ 10.9  กิจกรรมการเรียนรูการสรางความเขาใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะบูโหลนดอน

 11. โครงการ “การฟนฟูและอนุรักษภาษาอูรัก 
ลาโวย” 
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ปรัชมน อักษรจรุง คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดรวบรวบภาษาเพื่อนำ
มาจัดทำเปนพจนานุกรมของภาษาอูรักลาโวย ซึ่งแบงเปน 
5 หมวด ประกอบดวย หมวดพืชดอก หมวดสัตวเลี้ยง 
และปศุสัตว หมวดอาหารคาว หมวดเครื่องดื่มและอาหาร 
หวาน หมวดอากัปกริยาและการกระทำตางๆ  ในการแปล 
ภาษามทีัง้หมด 4 ภาษา คอื ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษา 
อูรักลาโวย และภาษา IPA  ขณะนี้รวบรวมไดมากกวา 200 
คำ และในป 2556 จะเสนอโครงการโดยเดินทางไปยัง 
เกาะหลเีปะ จ.สตลู และเกาะลนัตา จ.กระบี ่เนือ่งจากมกีาร 
ใชและพูดมากกวาที่เกาะบูโหลนเลและเกาะบูโหลนดอน

 12. โครงการ “ตำนาน ความเชื่อ พิธีกรรมและ 
ความเปนอยูชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ศรีสุพร ปยรัตนวงศ คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ ไดดำเนินการเก็บขอมูล
ทางเอกสารและภาคสนาม ไดจำแนกขอมูลออกเปนเรื่อง 
หลกัๆ เชน เรือ่งของวถิชีวีติ ความเชือ่ไสยศาสตร ความเชือ่ 
ของการสะเดาะเคราะห ตำนาน เรือ่งเลา เปนตน สภาพบาน 
เรือนและการจัดพื้นที่มีลักษณะคลายๆ คนในภาคใต นอก 

จากนี้ยังคงมีพิธีกรรมการแกบน การรำและเตนรองเง็ง 
การประกอบอาชพี การถนอมอาหาร มกีารประกอบการคา 
เล็กนอย การตอเรือที่ชาวบานยังคงดำเนินอยูในปจจุบัน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนพื้นที่บริเวณกูโบร (ที่ฝงศพของ 
คนมุสลิม)

รูปที่ 10.10 พิธีกรรมการเซนไหวของชาวบานอูรักลาโวย
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 13. โครงการ “วัฒนธรรมทางดนตรีชาวอูรักลา 
โวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล” 
 โครงการนีม้ ีวาทีร่อยตรหีญงิ ดร.เรวด ีอึง้โพธิ ์คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการสำรวจพบวา  
ปจจบุนัเหลอืการละเลนดนตรพีืน้บานอยูนอยมาก และนกั 
ดนตรีที่เลนเพลงพื้นบานไดนั้นมีอยูเพียงคนเดียวอายุมาก
แลว โดยยังไมมกีารถายทอดไปยงันกัดนตรรีุนหลงั  ทางทมี 
วิจัยจึงไดบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อจัดทำเปนโนตเพลงแลว 
ประมาณ 10 เพลง (รปูท่ี 10.11)  จากน้ันนกัวิจยัจะจดัโครง 
การถายทอดความรูใหแกเยาวชนบนเกาะ (เพลงลาฆูดูวอ 
ลาฆูมะอินัง และลาฆูมานะอิกัน ซึ่งเปนเพลงที่เปรียบ 
เสมือนเพลงไหวครู) เพื่อเปนการอนุรักษเพลงพื้นบาน
อยางยั่งยืนตอไป

รูปที่ 10.11 กิจกรรมการบันทึกเทปและการเรียนรูดนตรี
พื้นบานของชาวเลอูรักลาโวยบนเกาะบูโหลนดอน

 14. โครงการ “การศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิและ 
พัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล 
และเกาะบูโหลนดอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา” 
 โครงการนี้มี นายยิ่งยศ ลาภวงศ คณะวิทยาศาสตร 
เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสำรวจพื้นที่ ซึ่งแบงการ 
สำรวจออกเปนดานพชื แมลง สตัวสะเทนินำ้สะเทนิบกและ 
สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และได
สำรวจและกำหนดเสนทางเดินธรรมชาติสำหรับนักทอง 
เที่ยวไดทั้งหมด 5 เสนทาง คือ ที่เกาะบูโหลนเล จำนวน 4 
เสนทาง และที่เกาะบูโหลนดอน จำนวน 1 เสนทาง (รูปที่ 
10.12) จากการสำรวจพบ
 1. พืช พบทั้งหมด 324 ชนิด พบที่บูโหลนเล 288 
ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 170 ชนิด
 2. แมลง พบทั้งหมด 30 ชนิด (อยูในระหวางจัด 
จำแนกอีกจำนวนหนึ่ง) พบที่บูโหลนเล 22 ชนิด และพบที่ 
บูโหลนดอน 9 ชนิด
 3. สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน 
พบทั้งหมด 18 ชนิด พบที่บูโหลนเล 18 ชนิด และพบที่ 
บูโหลนดอน 4 ชนิด
 4. สตัวปก  พบทัง้หมด 31 ชนดิ  โดยพบท่ีบโูหลนเล  
26 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 20 ชนิด
 5. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบทั้งหมด 7 ชนิด พบที่ 

บูโหลนเล  6 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน  3 ชนิด
 จากการสำรวจครัง้นีไ้ดพบสตัวทีเ่ปน New Record 
ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ จิ้งจกไวทุกข (Lepido-
dactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836)) และ 
พบผีเสื้อถุงทองปาสูง (Troides helena cerberus (C. & 
R. Felder, 1865)) ที่เปนสัตวใกลสูญพันธุ ตามอนุสัญญา 
ไซเตส (CITES) วาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของ
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ดงัแสดงในภาพที่ 10.13 
(ก) และ (ข) ตามลำดับ และไดดำเนินการขออนุมัตินำโครง 
การดังกลาวเขารวมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี แลว
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 15. โครงการ “อนุรักษฟนฟูปาชายเลนและแนว
ปะการังหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ คณะการ 
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงพื้นที่ 
เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 เขาไปทำการอบรมแนวทาง
การดูแลรักษาปาชายเลนที่มีอยูในบริเวณอาวมวง และ 
อาวพงักานอย และอาวพงักาใหญ  ไดสำรวจและตดิปายชือ่ 
พรรณไมและปะการังที่อยูในบริเวณดังกลาวซึ่งมีหลาก 
หลายชนิด รวมทั้งใหความรูแกชาวบานในเรื่องการดูแล 
รักษา นอกจากนี้ไดใหคำแนะนำเรื่องสัตวน้ำ ปลาสวยงาม 
ในแนวปะการัง การปองกันการคุกคามแนวปะการังจาก 
การทำประมง และการทองเที่ยวที่ผิดวิธี การดูแลรักษา 
การทำประมงเชิงอนุรักษ  ดังแสดงในรูปที่ 10.14

รูปที่ 10.12 เสนทางเดินธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล และบนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

ภาพที่ 10.13 (ก) จิ้งจกไวทุกข (Lepidodactylus 
lugubris (Duméril & Bibron, 1836))  

ภาพที่ 10.13 (ข) ผีเสื้อถุงทองปาสูง 
(Troides helena cerberus (C. & R. Felder, 1865))
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 13. โครงการ “วัฒนธรรมทางดนตรีชาวอูรักลา 
โวยในหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล” 
 โครงการนีม้ ีวาทีร่อยตรหีญงิ ดร.เรวด ีอึง้โพธิ ์คณะ 
ศิลปศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จากการสำรวจพบวา  
ปจจบุนัเหลอืการละเลนดนตรพีืน้บานอยูนอยมาก และนกั 
ดนตรีที่เลนเพลงพื้นบานไดนั้นมีอยูเพียงคนเดียวอายุมาก
แลว โดยยังไมมกีารถายทอดไปยงันกัดนตรรีุนหลงั  ทางทมี 
วิจัยจึงไดบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อจัดทำเปนโนตเพลงแลว 
ประมาณ 10 เพลง (รปูท่ี 10.11)  จากน้ันนกัวิจยัจะจดัโครง 
การถายทอดความรูใหแกเยาวชนบนเกาะ (เพลงลาฆูดูวอ 
ลาฆูมะอินัง และลาฆูมานะอิกัน ซึ่งเปนเพลงที่เปรียบ 
เสมือนเพลงไหวครู) เพื่อเปนการอนุรักษเพลงพื้นบาน
อยางยั่งยืนตอไป

รูปที่ 10.11 กิจกรรมการบันทึกเทปและการเรียนรูดนตรี
พื้นบานของชาวเลอูรักลาโวยบนเกาะบูโหลนดอน

 14. โครงการ “การศึกษาทรัพยากรธรรมชาต ิและ 
พัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล 
และเกาะบูโหลนดอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา” 
 โครงการนี้มี นายยิ่งยศ ลาภวงศ คณะวิทยาศาสตร 
เปนหัวหนาโครงการ ไดทำการสำรวจพื้นที่ ซึ่งแบงการ 
สำรวจออกเปนดานพชื แมลง สตัวสะเทนินำ้สะเทนิบกและ 
สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และได
สำรวจและกำหนดเสนทางเดินธรรมชาติสำหรับนักทอง 
เที่ยวไดทั้งหมด 5 เสนทาง คือ ที่เกาะบูโหลนเล จำนวน 4 
เสนทาง และที่เกาะบูโหลนดอน จำนวน 1 เสนทาง (รูปที่ 
10.12) จากการสำรวจพบ
 1. พืช พบทั้งหมด 324 ชนิด พบที่บูโหลนเล 288 
ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 170 ชนิด
 2. แมลง พบทั้งหมด 30 ชนิด (อยูในระหวางจัด 
จำแนกอีกจำนวนหนึ่ง) พบที่บูโหลนเล 22 ชนิด และพบที่ 
บูโหลนดอน 9 ชนิด
 3. สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน 
พบทั้งหมด 18 ชนิด พบที่บูโหลนเล 18 ชนิด และพบที่ 
บูโหลนดอน 4 ชนิด
 4. สตัวปก  พบทัง้หมด 31 ชนดิ  โดยพบท่ีบโูหลนเล  
26 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน 20 ชนิด
 5. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบทั้งหมด 7 ชนิด พบที่ 

บูโหลนเล  6 ชนิด และพบที่บูโหลนดอน  3 ชนิด
 จากการสำรวจครัง้นีไ้ดพบสตัวทีเ่ปน New Record 
ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย คือ จิ้งจกไวทุกข (Lepido-
dactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836)) และ 
พบผีเสื้อถุงทองปาสูง (Troides helena cerberus (C. & 
R. Felder, 1865)) ที่เปนสัตวใกลสูญพันธุ ตามอนุสัญญา 
ไซเตส (CITES) วาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของ
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ดงัแสดงในภาพที่ 10.13 
(ก) และ (ข) ตามลำดับ และไดดำเนินการขออนุมัตินำโครง 
การดังกลาวเขารวมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี แลว
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 15. โครงการ “อนุรักษฟนฟูปาชายเลนและแนว
ปะการังหมูเกาะบูโหลน จ.สตูล”
 โครงการนี้มี รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ คณะการ 
จัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ เดินทางลงพื้นที่ 
เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2555 เขาไปทำการอบรมแนวทาง
การดูแลรักษาปาชายเลนที่มีอยูในบริเวณอาวมวง และ 
อาวพงักานอย และอาวพงักาใหญ  ไดสำรวจและตดิปายชือ่ 
พรรณไมและปะการังที่อยูในบริเวณดังกลาวซึ่งมีหลาก 
หลายชนิด รวมทั้งใหความรูแกชาวบานในเรื่องการดูแล 
รักษา นอกจากนี้ไดใหคำแนะนำเรื่องสัตวน้ำ ปลาสวยงาม 
ในแนวปะการัง การปองกันการคุกคามแนวปะการังจาก 
การทำประมง และการทองเที่ยวที่ผิดวิธี การดูแลรักษา 
การทำประมงเชิงอนุรักษ  ดังแสดงในรูปที่ 10.14

รูปที่ 10.12 เสนทางเดินธรรมชาติบนเกาะบูโหลนเล และบนเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

ภาพที่ 10.13 (ก) จิ้งจกไวทุกข (Lepidodactylus 
lugubris (Duméril & Bibron, 1836))  

ภาพที่ 10.13 (ข) ผีเสื้อถุงทองปาสูง 
(Troides helena cerberus (C. & R. Felder, 1865))
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 16. โครงการ “การวิเคราะห การเปลี่ยนแปลง 
ระบบการประมง และการจำแนกประเภทของชาวประมง 
เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล” 
 โครงการนีม้ ีดร.กอบชยั วรพมิพงษ คณะทรพัยากร 
ธรรมชาต ิเปนหวัหนาโครงการ เดนิทางลงพืน้ทีแ่ละเกบ็รวบ 
รวมขอมูลการประกอบอาชีพของชาวบานบนเกาะบูโหลน
ดอนและเกาะบูโหลนเล ซึ่งชาวบานบนเกาะบูโหลนดอน 
สวนใหญประกอบอาชพีประมงพืน้บาน  สวนเกาะบโูหลนเล 
สวนใหญไปประกอบอาชีพที่เกาะหลีเปะ และประกอบ 
อาชีพประมงบางแตนอย  ทรัพยากรประมงยังคงมีความ
อดุมสมบูรณอยู เนือ่งจากมแีนวปะการงัเทยีมวางไว 3 แหง 
ในบริเวณหมูเกาะบูโหลน  ทั้งนี้มีแผนการดำเนินงานตอใน
ป 2556 

 17. โครงการ “การศึกษาและถายทอดเทคโนโล
ยีการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง”
 โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาห- 
กรรมเกษตร เปนหวัหนาโครงการ เดนิทางลงพืน้ทีส่ำรวจพชื 
และไมผลที่ปลูกบนเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล พบวา 
มะมวงและมันสำปะหลังเปนพืชที่มีการปลูกกันมาก จึงได
ใหความรูและสาธิตการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง 
เปนผลิตภัณฑตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 10.15  
 นอกจากนี้ยังพบวา ในชวงมรสุม (พฤษภาคม-
ตุลาคมของทุกป) ชาวบานไมสามารถเดินเรือเพื่อทำการ 
ประมงหรอืเดนิทางไปรบัจางทีเ่กาะหลเีปะได ทำใหขาดราย 
ได อีกทั้งยังประสบกับภาวะผลผลิตของวัตถุดิบที่จะนำมา
แปรรูปไมออกผลตามฤดูกาลอีกดวย 

รูปที่ 10.14 กิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแนวปาชายเลนและแนวปะการัง

 18. โครงการ “การผลิตปลา ปลาหมึกตากแหง 
ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย/ไมฟน” 
 โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาห-
กรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ คณะนักวิจัยเดินทางลง
พื้นที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไดดำเนินการสรางตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชสำหรับอบผลิตภัณฑปลา 
ปลาหมึกตากแหง  นอกจากนี้ คณะนักวิจัยไดสาธิตการทำ
ขาวเกรียบปลาหมึก และสาธิตการใชตูอบพลังงานแสง
อาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 10.16 แตตอมาโครงการประสบ
ปญหาตูอบถูกพายุพัดเสียหายจึงตองเขาไปทำการซอม
แซมในชวงปลายป 2555

รูปท่ี 10.15 กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ
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 19. โครงการ “การจัดการเครือขายและรูปแบบ
การพัฒนาการทองเที่ยวของชาวบานหมูเกาะบูโหลน 
อ.ละงู จ.สตูล”  
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะ 
การจัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ ดำเนินงาน
มาต้ังแตเดือนเมษายน 2555 โดยลงพื้นที่รวมกับทีมของ 
ดร.ปุญญานิช ซึ่งลงพื้นที่วันที่ 5-6 เมษายน 2555 ไดจัด 
กิจกรรมกลุมยอยออกเปน 3 กลุม 
 1.  จัดเวทีชุมชนเพื่อเปดตัวโครงการฯ
 2.  สำรวจสภาพพื้นที่เบื้องตน
 3. สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว

รูปที่ 10.16 รูปตูอบพลังงานแสงอาทิตย และผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาหมึก

รูปที่ 10.17  กิจกรรมการอบรมชมรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอบรมการทำ Homestay ณ เกาะบูโหลนดอน

 ในการอบรมมัคคุเทศกไดจัดหลักสูตรเฉพาะใน
ชุมชนของเกาะบูโหลนดอนพรอมประกาศนียบัตรรับรอง 
ดังแสดงในรูปที่ 10.17 และไดรวมงานกับวิทยาลัยชุมชน 
สตูล เพื่อจัดทำเปนหลักสูตรทองเที่ยว นอกจากนี้ไดเดิน 
ทางสำรวจจุดดำน้ำโดยรอบ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ 
การทำ Homestay แกชมุชนเกาะบโูหลนดอน โดยรวมกบั 
วิทยาลัยชุมชนสตูลและอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราใน

การพฒันาใหเปนแหลงทองเทีย่วเชงิระบบนเิวศเพือ่ใหเกดิ
การทองเที่ยวแบบย่ังยืน และเปนการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูใหคงอยูโดยมีการจัดตั้งเปนกลุมชมรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป
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 16. โครงการ “การวิเคราะห การเปลี่ยนแปลง 
ระบบการประมง และการจำแนกประเภทของชาวประมง 
เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล” 
 โครงการนีม้ ีดร.กอบชยั วรพมิพงษ คณะทรพัยากร 
ธรรมชาต ิเปนหวัหนาโครงการ เดนิทางลงพืน้ทีแ่ละเกบ็รวบ 
รวมขอมูลการประกอบอาชีพของชาวบานบนเกาะบูโหลน
ดอนและเกาะบูโหลนเล ซึ่งชาวบานบนเกาะบูโหลนดอน 
สวนใหญประกอบอาชพีประมงพืน้บาน  สวนเกาะบโูหลนเล 
สวนใหญไปประกอบอาชีพที่เกาะหลีเปะ และประกอบ 
อาชีพประมงบางแตนอย  ทรัพยากรประมงยังคงมีความ
อดุมสมบรูณอยู เนือ่งจากมแีนวปะการงัเทยีมวางไว 3 แหง 
ในบริเวณหมูเกาะบูโหลน  ทั้งนี้มีแผนการดำเนินงานตอใน
ป 2556 

 17. โครงการ “การศึกษาและถายทอดเทคโนโล
ยีการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง”
 โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาห- 
กรรมเกษตร เปนหวัหนาโครงการ เดนิทางลงพืน้ทีส่ำรวจพชื 
และไมผลที่ปลูกบนเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล พบวา 
มะมวงและมันสำปะหลังเปนพืชที่มีการปลูกกันมาก จึงได
ใหความรูและสาธิตการแปรรูปมะมวงและมันสำปะหลัง 
เปนผลิตภัณฑตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 10.15  
 นอกจากนี้ยังพบวา ในชวงมรสุม (พฤษภาคม-
ตุลาคมของทุกป) ชาวบานไมสามารถเดินเรือเพื่อทำการ 
ประมงหรอืเดนิทางไปรบัจางทีเ่กาะหลเีปะได ทำใหขาดราย 
ได อีกทั้งยังประสบกับภาวะผลผลิตของวัตถุดิบที่จะนำมา
แปรรูปไมออกผลตามฤดูกาลอีกดวย 

รูปที่ 10.14 กิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแนวปาชายเลนและแนวปะการัง

 18. โครงการ “การผลิตปลา ปลาหมึกตากแหง 
ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย/ไมฟน” 
 โครงการนี้มี ดร.สุทธิรักษ เพชรรัตน คณะอุตสาห-
กรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ คณะนักวิจัยเดินทางลง
พื้นที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไดดำเนินการสรางตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชสำหรับอบผลิตภัณฑปลา 
ปลาหมึกตากแหง  นอกจากนี้ คณะนักวิจัยไดสาธิตการทำ
ขาวเกรียบปลาหมึก และสาธิตการใชตูอบพลังงานแสง
อาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 10.16 แตตอมาโครงการประสบ
ปญหาตูอบถูกพายุพัดเสียหายจึงตองเขาไปทำการซอม
แซมในชวงปลายป 2555

รูปท่ี 10.15 กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ
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 19. โครงการ “การจัดการเครือขายและรูปแบบ
การพัฒนาการทองเที่ยวของชาวบานหมูเกาะบูโหลน 
อ.ละงู จ.สตูล”  
 โครงการนี้มี ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะ 
การจัดการสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ ดำเนินงาน
มาตั้งแตเดือนเมษายน 2555 โดยลงพื้นที่รวมกับทีมของ 
ดร.ปุญญานิช ซึ่งลงพื้นที่วันที่ 5-6 เมษายน 2555 ไดจัด 
กิจกรรมกลุมยอยออกเปน 3 กลุม 
 1.  จัดเวทีชุมชนเพื่อเปดตัวโครงการฯ
 2.  สำรวจสภาพพื้นที่เบื้องตน
 3. สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว

รูปที่ 10.16 รูปตูอบพลังงานแสงอาทิตย และผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาหมึก

รูปที่ 10.17  กิจกรรมการอบรมชมรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอบรมการทำ Homestay ณ เกาะบูโหลนดอน

 ในการอบรมมัคคุเทศกไดจัดหลักสูตรเฉพาะใน
ชุมชนของเกาะบูโหลนดอนพรอมประกาศนียบัตรรับรอง 
ดังแสดงในรูปที่ 10.17 และไดรวมงานกับวิทยาลัยชุมชน 
สตูล เพื่อจัดทำเปนหลักสูตรทองเที่ยว นอกจากนี้ไดเดิน 
ทางสำรวจจุดดำน้ำโดยรอบ พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ 
การทำ Homestay แกชมุชนเกาะบโูหลนดอน โดยรวมกบั 
วิทยาลัยชุมชนสตูลและอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราใน

การพฒันาใหเปนแหลงทองเทีย่วเชงิระบบนเิวศเพือ่ใหเกดิ
การทองเที่ยวแบบย่ังยืน และเปนการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูใหคงอยูโดยมีการจัดตั้งเปนกลุมชมรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป
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    Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ
11

11.1  Ê¶ÒºÑ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÐàÅáÅÐªÒÂ½˜›§ 
(Marine and Coastal Resources Institute: MACORIN)

รูปที่ 11.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปการศึกษา 2551-2555

ชาติจำนวน 3 เร่ือง นอกจากน้ียังสามารถสรุปงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการตพีมิพเผยแพร และทำการคดิคา 
น้ำหนักตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(สมศ.) แสดงดังรูปที่ 11.1
 
 11.1.2 โครงการวิจัย/บริการวิชาการ     
 รายละเอียดดังตารางที่ 11.1

 ผลการดำเนินงานดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง มีผลงานดัง 
ตอไปนี้

 11.1.1 ผลงานตีพิมพ
 แบงเปน ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตแิละระดบัชาต ิจำนวน 5 เร่ือง และงานตพีมิพสบื 
เนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับ
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ลำดับ ชื่อโครงการ คณาจารยที่เปนหัวหนา/

ผูรวมโครงการ

แหลงทุน งบประมาณ 

(บาท)

1 การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการ

ระหวางสวนยางพาราวนเกษตรกับสวนยางพารา

เชิงเดี่ยว

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ปตท. 170,000

2 กระบวนการบูรณาการแผนการตั้งรับภัยพิบัติ

ธรรมชาติเขาสูหนวยงานภาครัฐ: กรณีศึกษา 2 ชุมชน

ในเครือขายคนรักษลุมน้ำพัทลุง

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

ม.อ.

70,000

3 การจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันลูกโลกสีเขียว 399,050

4 โครงการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย Tools and 

Techniques for Determination Mercury and 

Methyl Mercury in Sediment and Biota

ดร.ศิริพร ประดิษฐ ม.อ. 94,860

5 โครงการความรวมมือระหวางประเทศเรื่องการศึกษา

โลหะหนักโดยใชเทคนิค DET และ DGT 

ดร.ศิริพร ประดิษฐ Analytical and Environ-

ment Chemistry, Vrije 

Universiteit Brussel

300,000

6 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกชนิด
ไสเดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลา

ดร.มนัสวัณฏ แสงศักดา 
ภัทรธำรง

ม.อ. 200,000

7 ทุนสนับสนุนเดินทางไปทำวิจัยเพื่อวทิยานิพนธในตาง
ประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

อ.กรอร วงษกำแหง ม.อ. 300,000

8 โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลกระทบทางสังคมของ
ชาวเลอันเนื่องมาจากการทองเที่ยวทางทะเลในพื้นที่
เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล

นางพิไลวรรณ ประพฤติ ศูนยศึกษาเพื่อพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย (IMT-GT 
Studies Center)

230,000

9 โครงการวิจัยเรื่องการตอบสนองของชุมชนชายฝง
ตอวิกฤติการสูญพันธุของโลมาอิรวดีในลุมน้ำทะเล

สาบสงขลา

นางพิไลวรรณ ประพฤติ ทุนอุดหนุนการวิจัย ม.อ. 200,000

10 ศึกษาสภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ, ดิน) ในปาชายเลน 

บานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 92,000

11 ศึกษาคุณสมบัติของตะกอนในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 

จำนวน 10 จุด

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

12 ศึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำทะเลสาบส

งขลา: กรณีศึกษาบานทาหิน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

13 กระบวนการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบ

สงขลาตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะโลกรอน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 55,750

14 ศึกษาผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมตอชุมชนใน

ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา: กรณีศึกษาชุมชนบานทาหิน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

15 พัฒนาแผนผังวิจัย (Research Roadmap) 

ทะเลสาบสงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 73,000

16 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหาร

งานวิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย 
(Modul): แสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ในระบบเครือขาย (Internet) (Client server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

ตารางที่ 11.1   โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่มีคณาจารยใน MACORIN เปนหัวหนา/ผูรวมโครงการ
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 11.1.3 ทนุการศกึษาและทนุสนบัสนนุการวจิยัใน
การทำวิทยานิพนธ

 ในดานการสนับสนุนการดำเนินงานดานการวิจัย 
และบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาและทุน
สนับสนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ ในป 2555 
ตอไปนี้
 1. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร จำนวน 2 ทุน 
โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
 2. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จำนวน 6 
ทนุ โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน และระดับ 
ปริญญาโท 3 ทุน
 3. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในหัวขอ
การแกปญหาของชุมชน 2 ทุน โดยเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
 นอกจากนี ้ สถาบนัฯ ไดทำการบรูณาการขอมลูทีไ่ด 
จากผลการวจิยัมาใชในการจดัทำเวบ็ไซตโครงการของศนูย

ลำดับ ช่ือโครงการ คณาจารยที่เปนหัวหนา/

ผูรวมโครงการ

แหลงทุน งบประมาณ 

(บาท)

17 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

แสดงภาพและการตกแตง (render) สี

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 85,000

18 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

การจัดรูปแบบการจัดพิมพ

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 85,000

19 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

การซอนทับภาพในระบบเครือขาย (Client Server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

20 การแปลงขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 

สูระบบเครือขาย (Internet)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 90,000

21 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและการใชประโยชนจาก

ปาชายเลนบริเวณบานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 87,000

22 การสำรวจกุงเตนในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 54,000

23 การยืนยันสายพันธุกุงเตนในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 98,000

24 ศึกษาประชาคมหอยในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

25 การจัดทำรูปวิธานหอยเพื่อนำความรูสูชุมชน ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 75,000

26 การศึกษาสัตวกลุมหอยที่ใชบริโภคในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 48,000

บริหารงาน วิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา (รูปที่ 11.2) เพื่อ 
ใหสะดวกตอการสืบคนขอมูล และใหบุคคลภายนอก
สามารถเขาถงึขอมลูงานวจิยัไดโดยผานทาง http://www.
slbmacorin.psu.ac.th/slbweb/index.html โดยภาย 
ในเว็บไซตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ทะเลสาบสงขลาประมาณ 5,000 เรื่อง โดยแบงเปนหมวด
หมูใหสามารถสืบคนไดตามหัวขอดังนี้ 

• หมวดสถานที่
• หมวดสิ่งแวดลอม
• หมวดประชาชน/สภาลุมน้ำ
• หมวดแผนแมบท
• หมวดยุทธศาสตร
• หนวยงาน
• ชื่อผูวิจัย
• ปที่พิมพ
• ประเภทผลงาน
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ลำดับ ชื่อโครงการ คณาจารยที่เปนหัวหนา/

ผูรวมโครงการ

แหลงทุน งบประมาณ 

(บาท)

1 การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการ

ระหวางสวนยางพาราวนเกษตรกับสวนยางพารา

เชิงเดี่ยว

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ปตท. 170,000

2 กระบวนการบูรณาการแผนการตั้งรับภัยพิบัติ

ธรรมชาติเขาสูหนวยงานภาครัฐ: กรณีศึกษา 2 ชุมชน

ในเครือขายคนรักษลุมน้ำพัทลุง

ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

ม.อ.

70,000

3 การจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันลูกโลกสีเขียว 399,050

4 โครงการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย Tools and 

Techniques for Determination Mercury and 

Methyl Mercury in Sediment and Biota

ดร.ศิริพร ประดิษฐ ม.อ. 94,860

5 โครงการความรวมมือระหวางประเทศเรื่องการศึกษา

โลหะหนักโดยใชเทคนิค DET และ DGT 

ดร.ศิริพร ประดิษฐ Analytical and Environ-

ment Chemistry, Vrije 

Universiteit Brussel

300,000

6 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจำแนกชนิด
ไสเดือนทะเลสกุล Nephtys ในทะเลสาบสงขลา

ดร.มนัสวัณฏ แสงศักดา 
ภัทรธำรง

ม.อ. 200,000

7 ทุนสนับสนุนเดินทางไปทำวิจัยเพื่อวทิยานิพนธในตาง
ประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

อ.กรอร วงษกำแหง ม.อ. 300,000

8 โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลกระทบทางสังคมของ
ชาวเลอันเนื่องมาจากการทองเที่ยวทางทะเลในพื้นที่
เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล

นางพิไลวรรณ ประพฤติ ศูนยศึกษาเพื่อพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย (IMT-GT 
Studies Center)

230,000

9 โครงการวิจัยเรื่องการตอบสนองของชุมชนชายฝง
ตอวิกฤติการสูญพันธุของโลมาอิรวดีในลุมน้ำทะเล

สาบสงขลา

นางพิไลวรรณ ประพฤติ ทุนอุดหนุนการวิจัย ม.อ. 200,000

10 ศึกษาสภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ, ดิน) ในปาชายเลน 

บานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 92,000

11 ศึกษาคุณสมบัติของตะกอนในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 

จำนวน 10 จุด

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

12 ศึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของลุมน้ำทะเลสาบส

งขลา: กรณีศึกษาบานทาหิน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

13 กระบวนการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบ

สงขลาตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะโลกรอน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 55,750

14 ศึกษาผลกระทบของการพัฒนานวัตกรรมตอชุมชนใน

ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา: กรณีศึกษาชุมชนบานทาหิน

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

15 พัฒนาแผนผังวิจัย (Research Roadmap) 

ทะเลสาบสงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 73,000

16 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหาร

งานวิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย 
(Modul): แสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ในระบบเครือขาย (Internet) (Client server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

ตารางที่ 11.1   โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่มีคณาจารยใน MACORIN เปนหัวหนา/ผูรวมโครงการ
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 11.1.3 ทนุการศกึษาและทนุสนบัสนนุการวจิยัใน
การทำวิทยานิพนธ

 ในดานการสนับสนุนการดำเนินงานดานการวิจัย 
และบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาและทุน
สนับสนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ ในป 2555 
ตอไปนี้
 1. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร จำนวน 2 ทุน 
โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
 2. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จำนวน 6 
ทนุ โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน และระดับ 
ปริญญาโท 3 ทุน
 3. ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในหัวขอ
การแกปญหาของชุมชน 2 ทุน โดยเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้ง 2 ทุน
 นอกจากนี ้ สถาบนัฯ ไดทำการบรูณาการขอมลูทีไ่ด 
จากผลการวจิยัมาใชในการจดัทำเวบ็ไซตโครงการของศนูย

ลำดับ ชื่อโครงการ คณาจารยที่เปนหัวหนา/

ผูรวมโครงการ

แหลงทุน งบประมาณ 

(บาท)

17 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

แสดงภาพและการตกแตง (render) สี

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 85,000

18 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

การจัดรูปแบบการจัดพิมพ

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 85,000

19 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารงาน

วิจัยและสารสนเทศเชิงพื้นที่โปรแกรมยอย (Modul): 

การซอนทับภาพในระบบเครือขาย (Client Server)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 95,000

20 การแปลงขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 

สูระบบเครือขาย (Internet)

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 90,000

21 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและการใชประโยชนจาก

ปาชายเลนบริเวณบานหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 87,000

22 การสำรวจกุงเตนในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 54,000

23 การยืนยันสายพันธุกุงเตนในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 98,000

24 ศึกษาประชาคมหอยในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 80,000

25 การจัดทำรูปวิธานหอยเพื่อนำความรูสูชุมชน ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 75,000

26 การศึกษาสัตวกลุมหอยที่ใชบริโภคในทะเลสาบสงขลา ศูนยวิจัยลุมน้ำทะเลสาบ สงขลา 48,000

บริหารงาน วิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา (รูปที่ 11.2) เพื่อ 
ใหสะดวกตอการสืบคนขอมูล และใหบุคคลภายนอก
สามารถเขาถงึขอมลูงานวจิยัไดโดยผานทาง http://www.
slbmacorin.psu.ac.th/slbweb/index.html โดยภาย 
ในเว็บไซตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ทะเลสาบสงขลาประมาณ 5,000 เรื่อง โดยแบงเปนหมวด
หมูใหสามารถสืบคนไดตามหัวขอดังนี้ 

• หมวดสถานที่
• หมวดสิ่งแวดลอม
• หมวดประชาชน/สภาลุมน้ำ
• หมวดแผนแมบท
• หมวดยุทธศาสตร
• หนวยงาน
• ชื่อผูวิจัย
• ปที่พิมพ
• ประเภทผลงาน
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11.2 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐºº¾ÅÑ§§Ò¹ (ÊÇÃ¾.) 
(PSU Energy System Research Institute: PERIN)

รูปที่ 11.2  เว็บไซตโครงการของศูนยบริหารงานวิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา

พัฒนางานวิจัยดานพลังงาน สรางองคความรู ใหบริการ 
วิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีแกนักศึกษา รวมถึง 
บมเพาะบคุลากรของสถาบนัฯ ใหมคีวามสามารถในการวจิยั 
ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยยังขาดแคลนหรือตองการขับ
เคลื่อนเปนพิเศษ

 11.2.2  ภารกิจของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน 
 1. การจดัตัง้หนวยงานใหม ชือ่ “สถาบนัวจิยัระบบ 
พลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
 2. จัดทำยุทธศาสตรวิจัยดานพลังงานของมหา-
วิทยาลัย
 3. การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีองคความรู
ดานพลังงาน
 4. การวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแตดานสังคม ชุมชน 
เกษตรกรรม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจน 
สิ่งแวดลอม
 5. ประสานงานดานการวิจัยกับคณะและหนวย
งานในมหาวิทยาลัย

 11.2.1  วิธีการดำเนินงาน
 สถาบนัวจิยัระบบพลงังาน (สวรพ.) ในฐานะหนวย 
งานภายใตสถาบนัการศกึษาชัน้นำของภาคใต มกีารรวมตวั 
ของคณาจารยและนักวิจัยดานพลังงาน ซึ่งถือเปนกลยุทธ
สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนำดานนโยบายและ
การวิจัยดานพลังงาน ดำเนินการเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของประเทศ โดยเนนการวิจัยเชิงบูรณาการที่ครบ
หวงโซคุณคาตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหลายสาขาหลากมิติ 
ตั้งแตดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจนสิ่ง 
แวดลอม โจทยวิจัยจะมุงเนนตอบสนองความตองการของ 
ผูใชเปนหลักเพื่อใหสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางเต็ม
ที่ ประกอบกับสรางเครือขายพันธมิตรรวมกับหนวยงาน
ดานพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนา
หองปฏิบัติการวิจัยดานพลังงานใหมีมาตรฐานและสามารถ 
สรางผลงานวจิยัไดอยางตอเนือ่ง ผลกัดนัใหคณะสรางหลกั 
สูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและเปนที่
ตองการของอตุสาหกรรมและชมุชน โดย สวรพ. จะมุงเนน 
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 6. จัดทำฐานขอมูลที่เก่ียวของกับพลังงานทดแทน 
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัย ศึกษาคนควาขอมูลวิจัย
ในแหลงวิชาการตางๆ วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
จัดทำขอมูลเปนระบบ
 7. สงเสริมใหมีการผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มี
ความรูความเขาใจทั้งทางดานการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม การผลิตพลังงานทดแทน และการนำไป 
ประยุกตใช
 8. ประสานงานในการตรวจวเิคราะหดานพลงังาน
แกหนวยงานที่มีการใชพลังงาน
 9. สรางเครือขายดานพลังงานทั้งภายในและตาง
ประเทศ
 10. วางรากฐานความรูสำหรับการพัฒนาประเทศ
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในระยะยาว  

 ในปงบประมาณ 2555  สวรพ. ไดดำเนินงานตาม
ภารกิจในการประสานงานดานการวิจัยและพัฒนาพลัง
งานกบัหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
นอกจากนี้ยังไดขับเคลื่อนใหมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้น 2 
หลักสูตร ไดแก 
 1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการจัดการ จากคณะ 
วิศวกรรมศาสตร  
 2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ 
จัดการพลังงานอยางยั่งยืน จากคณะการจัดการสิ่ง-
แวดลอม 
 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้อยูในระหวางการเสนอหลัก
สูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1 จัดประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานวิจัยของ ม.อ. ในดาน BTC 
เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Research roadmap) 

6 ก.พ. 55 หองประชุมฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

2 จัดทำแผนที่นำทางวิจัย (Research roadmap) ของระบบ 
วิจัยทางดานพลังงาน (ดาน Biogas และ Bioethanol) 
เพื่อใชในการจัดการงานวิจัยและทุนวิจัยใหเกิดผลงานทางวิชาการ
และความเขมแข็งในดานงานวิจัย

28 ก.พ.55 หองประชุมเลิศพัฒน 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

3 ประชุมหารือแนวทางในการจัดการปญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลังงานและการจัดการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลัง
งานอยางยั่งยืน จากคณะการจัดการสิ่งแวดลอม

23 มี.ค.55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

4 ศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยระบบเผาไหมชีวมวล 
เพื่อนำมาปรับปรุงแผนที่นำทางใหเกิดความสมบูรณ

25-27 มี.ค.55 บริษัทไบโอ-แมส เพาเวอร จำกัด 
จังหวัดชัยนาท และภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกลและการบินอวกาศ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กรุงเทพฯ

5 สรางความรวมมือกันพรอมลงนามในหนังสือความรวมมือทาง

วิชาการ กับ Yokohama National University KanZawa 
University Kyoto University ประเทศญีปุ่น, Inha University 
สาธารณรัฐเกาหลี และ ม.อ.

29 มี.ค. - 

5 เม.ย. 55

ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี

ตารางที่ 11.2   กิจกรรมของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ปงบประมาณ 2555
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11.2 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐºº¾ÅÑ§§Ò¹ (ÊÇÃ¾.) 
(PSU Energy System Research Institute: PERIN)

รูปที่ 11.2  เว็บไซตโครงการของศูนยบริหารงานวิจัยลุมน้ำทะเลสาบสงขลา

พัฒนางานวิจัยดานพลังงาน สรางองคความรู ใหบริการ 
วิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีแกนักศึกษา รวมถึง 
บมเพาะบคุลากรของสถาบนัฯ ใหมคีวามสามารถในการวจิยั 
ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยยังขาดแคลนหรือตองการขับ
เคลื่อนเปนพิเศษ

 11.2.2  ภารกิจของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน 
 1. การจดัตัง้หนวยงานใหม ชือ่ “สถาบนัวจิยัระบบ 
พลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
 2. จัดทำยุทธศาสตรวิจัยดานพลังงานของมหา-
วิทยาลัย
 3. การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีองคความรู
ดานพลังงาน
 4. การวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแตดานสังคม ชุมชน 
เกษตรกรรม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจน 
สิ่งแวดลอม
 5. ประสานงานดานการวิจัยกับคณะและหนวย
งานในมหาวิทยาลัย

 11.2.1  วิธีการดำเนินงาน
 สถาบนัวจิยัระบบพลงังาน (สวรพ.) ในฐานะหนวย 
งานภายใตสถาบนัการศกึษาชัน้นำของภาคใต มกีารรวมตวั 
ของคณาจารยและนักวิจัยดานพลังงาน ซึ่งถือเปนกลยุทธ
สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนำดานนโยบายและ
การวิจัยดานพลังงาน ดำเนินการเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของประเทศ โดยเนนการวิจัยเชิงบูรณาการที่ครบ
หวงโซคุณคาตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหลายสาขาหลากมิติ 
ตั้งแตดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ตลอดจนสิ่ง 
แวดลอม โจทยวิจัยจะมุงเนนตอบสนองความตองการของ 
ผูใชเปนหลักเพื่อใหสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางเต็ม
ที่ ประกอบกับสรางเครือขายพันธมิตรรวมกับหนวยงาน
ดานพลังงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนา
หองปฏิบัติการวิจัยดานพลังงานใหมีมาตรฐานและสามารถ 
สรางผลงานวจิยัไดอยางตอเนือ่ง ผลกัดนัใหคณะสรางหลกั 
สูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและเปนที่
ตองการของอตุสาหกรรมและชมุชน โดย สวรพ. จะมุงเนน 
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 6. จัดทำฐานขอมูลที่เก่ียวของกับพลังงานทดแทน 
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัย ศึกษาคนควาขอมูลวิจัย
ในแหลงวิชาการตางๆ วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
จัดทำขอมูลเปนระบบ
 7. สงเสริมใหมีการผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มี
ความรูความเขาใจทั้งทางดานการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม การผลิตพลังงานทดแทน และการนำไป 
ประยุกตใช
 8. ประสานงานในการตรวจวเิคราะหดานพลงังาน
แกหนวยงานที่มีการใชพลังงาน
 9. สรางเครือขายดานพลังงานทั้งภายในและตาง
ประเทศ
 10. วางรากฐานความรูสำหรับการพัฒนาประเทศ
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในระยะยาว  

 ในปงบประมาณ 2555  สวรพ. ไดดำเนินงานตาม
ภารกิจในการประสานงานดานการวิจัยและพัฒนาพลัง
งานกบัหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
นอกจากนี้ยังไดขับเคลื่อนใหมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้น 2 
หลักสูตร ไดแก 
 1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการจัดการ จากคณะ 
วิศวกรรมศาสตร  
 2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ 
จัดการพลังงานอยางยั่งยืน จากคณะการจัดการสิ่ง-
แวดลอม 
 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้อยูในระหวางการเสนอหลัก
สูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1 จัดประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานวิจัยของ ม.อ. ในดาน BTC 
เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Research roadmap) 

6 ก.พ. 55 หองประชุมฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

2 จัดทำแผนที่นำทางวิจัย (Research roadmap) ของระบบ 
วิจัยทางดานพลังงาน (ดาน Biogas และ Bioethanol) 
เพื่อใชในการจัดการงานวิจัยและทุนวิจัยใหเกิดผลงานทางวิชาการ
และความเขมแข็งในดานงานวิจัย

28 ก.พ.55 หองประชุมเลิศพัฒน 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

3 ประชุมหารือแนวทางในการจัดการปญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลังงานและการจัดการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลัง
งานอยางยั่งยืน จากคณะการจัดการสิ่งแวดลอม

23 มี.ค.55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

4 ศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยระบบเผาไหมชีวมวล 
เพื่อนำมาปรับปรุงแผนที่นำทางใหเกิดความสมบูรณ

25-27 มี.ค.55 บริษัทไบโอ-แมส เพาเวอร จำกัด 
จังหวัดชัยนาท และภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกลและการบินอวกาศ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กรุงเทพฯ

5 สรางความรวมมือกันพรอมลงนามในหนังสือความรวมมือทาง

วิชาการ กับ Yokohama National University KanZawa 
University Kyoto University ประเทศญีปุ่น, Inha University 
สาธารณรัฐเกาหลี และ ม.อ.

29 มี.ค. - 

5 เม.ย. 55

ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี

ตารางที่ 11.2   กิจกรรมของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ปงบประมาณ 2555
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

6 ประชุมหารือโครงการพัฒนาทุงกังหันลมเกาะใหญ เนื่องดวยการไฟฟา 

สวนภูมิภาค มีความประสงคจะรวมดำเนิน “โครงการพัฒนาทุงกังหัน

ลมเกาะใหญ” รวมกับ ม.อ. เปนทุงกังหันลมขนาด 2.5 MW จำนวน 

19 ตัว มูลคาโครงการ 2,200 ลานบาท ขายไฟฟาไดปละประมาณ 450 

ลานบาท เปนโครงการพลังงานสะอาดและเปนทุงกังหันลมที่ใหญที่สุด

ของอาเซียน เพื่อสรางพลังงานสะอาดเกือบ 50 MW ฟนฟู 

ทะเลสาบสงขลา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนกวา 2,000 ครัวเรือน 

และเปนฐานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต

20 เม.ย. 55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

7 จัดประชุมหารือโครงการความรวมมือกับบริษัททักษิณน้ำมันปาลม 

เนื่องดวยบริษัททักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด ตั้งอยูที่ 

ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี มีความประสงคจะทำความ 

รวมมือกับ ม.อ. ดานการวิจยัและพัฒนาในหัวขอเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมปาลม ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจจะอำนวยความสะดวกใหใน

ดานอุปกรณ ครุภัณฑ สถานที่ และชวยจัดหางบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัย

26 เม.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

8 เขารวมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 1 
จัดโดยสำนักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

27-30 เม.ย.55 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

9 เขารวมประชุมรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องดวยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคมีความประสงคจะรวมดำเนินโครงการพัฒนาทุงกังหันลม
เกาะใหญ เพื่อเปนฐานวิจัยของ ม.อ. ในอนาคต

30 เม.ย. –
2 พ.ค.55

สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
กรุงเทพฯ

10 เขารวมประชุม 6th International conference of the university 
network for climate and ecosystems change and adaptation 
Research (UN-CECAR) on renewable energy Chulalongkorn 
University, Thailand

22-23 พ.ค.55 ณ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

11 เขารวมประชุมกับผูอำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษพลังงาน เรื่อง 
การรวมดำเนินโครงการทางดานพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแนะนำสถาบันฯ

11 พ.ค.55 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กรุงเทพฯ

12 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันวิจัยระบบ

พลังงานฯ

28 พ.ค.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพฒันา ม.อ.

13 เขารวมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ทุงกังหันลมเกาะใหญ

29 พ.ค.55 หองประชุมศรีเกียรติพัฒน 
อาคารศรีเกียรติพัฒน 

สำนักงานองคการ 

บริหารสวนจังหวัดสงขลา

14 นำนักวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตย (Solar cell) 
ไปศึกษาดูงานที่วิทยาเขตปตตานี และประชุมหารือกันในเรื่องดังกลาว

7 มิ.ย.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

15 เขารวมโครงการ CILO พบเครือขาย เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน CILO

9-10 มิ.ย.55 จ.พัทลุง ต.คลองแดน อ.ระโนด 
จ.สงขลา

16 เขารวมกิจกรรม Research caravan ณ วิทยาเขตปตตานี 13 มิ.ย.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

17 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ  14 มิ.ย.55 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

18 เขารวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) ครั้งที่ 2/2555

21 มิ.ย.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอม และวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กรุงเทพฯ

19 เขารวมประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ครั้งที่ 4 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

29 มิ.ย. 55 สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย 

กรุงเทพฯ

20 เจรจาความรวมมือกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.

บต.) เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย ในประเด็นแนวคิดการพัฒนาโครงการ

ผลติพลังงานสะอาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เปนโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยขนาด 8 เมกกะวัตต จำนวน 2 โรง โดยมีหลักคิดสำคัญคือ 

สามารถเชิญผูนำชุมชน ประชาชนหรือหนวยราชการ เขามาศึกษาดูงาน 

ประชุม ติดตอสื่อสาร เปนแหลงเรียนรูทรัพยากร ธรรมชาติ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีเรื่องพลังงาน แกนักศึกษา นักเรียน และ 

ประชาชนทั่วไป รวมถึงสรางความเชื่อมั่นตอนักธุรกิจไทยและตางชาติ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต

4 ก.ค.55 ศูนยอำนวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนใต  (ศอ.บต.) จ.ยะลา

21 เขารวมกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง “Anammox integrated 

biological nutrient removal” and “Biogas hydrogen sul de 
cleanup”  ณ  Iowa State University (ISU) เจรจาความ 
รวมมือทางดาน Bioenergy ณ Cornell University รัฐ New York 
North และ Carolina State University รัฐ North Carolina

3-17 ก.ค.55 ประเทศสหรัฐอเมริกา

22 ประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม  ซึ่งเปนระดับ
ผูบริหารกิจการประเภทโรงงานสกัดน้ำมันปาลม และโรงกลั่นน้ำมัน 
ปาลม เขาแลกเปลี่ยนเรยีนรูและเยี่ยมชมโครงการวิจัยรวมกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 27 ก.ค. 55 หองประชุมเลิศพัฒน 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

23 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ 27 ก.ค.55 ศูนยบริการวิชาการที่ 8 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

24 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ 9 ส.ค.55 โรงไฟฟาจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

25 ประชุมโครงการไฟฟาพลังงานน้ำรวมกันระหวางไทย-นอรเวย 14 ส.ค.55 หองประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี 
ม.อ.

26 ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ป 2555 (ปที่ 5)

16 ส.ค.55 สำนักงานของบริษัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว จำกัด จ.ราชบุรี

27 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำป 2555 ศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม (JGSEE)

17 ส.ค.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
กรุงเทพฯ

28 ประชุมความรวมมือการวิจัยเรื่อง Bioethanol ระหวางบริษัท 

Kansai Electric power ประเทศญี่ปุน กับ ม.อ.

22 ส.ค.55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

29 เจรจาความรวมมือเรื่องการวิจัยกับ บริษัท Kansai electric จำกัด 
โครงการการผลิต Ethanol จากน้ำตาลจาก (Nypa) เพื่อขอรับ 

ทุนสนับสนุนจาก JICA

24 ส.ค.55 กรุงเทพฯ

30 เขาพบและรวมหารือกับ คุณวิเศษ จูภิบาล ผูบริหารบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการขอทุนวิจัยจากบริษัท ปตท.

30 ส.ค.55 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

6 ประชุมหารือโครงการพัฒนาทุงกังหันลมเกาะใหญ เนื่องดวยการไฟฟา 

สวนภูมิภาค มีความประสงคจะรวมดำเนิน “โครงการพัฒนาทุงกังหัน

ลมเกาะใหญ” รวมกับ ม.อ. เปนทุงกังหันลมขนาด 2.5 MW จำนวน 

19 ตัว มูลคาโครงการ 2,200 ลานบาท ขายไฟฟาไดปละประมาณ 450 

ลานบาท เปนโครงการพลังงานสะอาดและเปนทุงกังหันลมที่ใหญที่สุด

ของอาเซียน เพื่อสรางพลังงานสะอาดเกือบ 50 MW ฟนฟู 

ทะเลสาบสงขลา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนกวา 2,000 ครัวเรือน 

และเปนฐานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต

20 เม.ย. 55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

7 จัดประชุมหารือโครงการความรวมมือกับบริษัททักษิณน้ำมันปาลม 

เนื่องดวยบริษัททักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด ตั้งอยูที่ 

ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี มีความประสงคจะทำความ 

รวมมือกับ ม.อ. ดานการวิจยัและพัฒนาในหัวขอเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมปาลม ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจจะอำนวยความสะดวกใหใน

ดานอุปกรณ ครุภัณฑ สถานที่ และชวยจัดหางบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัย

26 เม.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

8 เขารวมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 1 
จัดโดยสำนักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

27-30 เม.ย.55 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

9 เขารวมประชุมรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องดวยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคมีความประสงคจะรวมดำเนินโครงการพัฒนาทุงกังหันลม
เกาะใหญ เพื่อเปนฐานวิจัยของ ม.อ. ในอนาคต

30 เม.ย. –
2 พ.ค.55

สำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
กรุงเทพฯ

10 เขารวมประชุม 6th International conference of the university 
network for climate and ecosystems change and adaptation 
Research (UN-CECAR) on renewable energy Chulalongkorn 
University, Thailand

22-23 พ.ค.55 ณ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

11 เขารวมประชุมกับผูอำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษพลังงาน เรื่อง 
การรวมดำเนินโครงการทางดานพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแนะนำสถาบันฯ

11 พ.ค.55 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กรุงเทพฯ

12 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันวิจัยระบบ

พลังงานฯ

28 พ.ค.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพฒันา ม.อ.

13 เขารวมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ทุงกังหันลมเกาะใหญ

29 พ.ค.55 หองประชุมศรีเกียรติพัฒน 
อาคารศรีเกียรติพัฒน 

สำนักงานองคการ 

บริหารสวนจังหวัดสงขลา

14 นำนักวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตย (Solar cell) 
ไปศึกษาดูงานที่วิทยาเขตปตตานี และประชุมหารือกันในเรื่องดังกลาว

7 มิ.ย.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

15 เขารวมโครงการ CILO พบเครือขาย เพื่อประชาสัมพันธ
หนวยงาน CILO

9-10 มิ.ย.55 จ.พัทลุง ต.คลองแดน อ.ระโนด 
จ.สงขลา

16 เขารวมกิจกรรม Research caravan ณ วิทยาเขตปตตานี 13 มิ.ย.55 ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

17 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ  14 มิ.ย.55 สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
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18 เขารวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) ครั้งที่ 2/2555

21 มิ.ย.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอม และวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กรุงเทพฯ

19 เขารวมประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ครั้งที่ 4 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

29 มิ.ย. 55 สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย 

กรุงเทพฯ

20 เจรจาความรวมมือกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.

บต.) เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย ในประเด็นแนวคิดการพัฒนาโครงการ

ผลติพลังงานสะอาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เปนโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยขนาด 8 เมกกะวัตต จำนวน 2 โรง โดยมีหลักคิดสำคัญคือ 

สามารถเชิญผูนำชุมชน ประชาชนหรือหนวยราชการ เขามาศึกษาดูงาน 

ประชุม ติดตอสื่อสาร เปนแหลงเรียนรูทรัพยากร ธรรมชาติ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีเรื่องพลังงาน แกนักศึกษา นักเรียน และ 

ประชาชนทั่วไป รวมถึงสรางความเชื่อมั่นตอนักธุรกิจไทยและตางชาติ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต

4 ก.ค.55 ศูนยอำนวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนใต  (ศอ.บต.) จ.ยะลา

21 เขารวมกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง “Anammox integrated 

biological nutrient removal” and “Biogas hydrogen sul de 
cleanup”  ณ  Iowa State University (ISU) เจรจาความ 
รวมมือทางดาน Bioenergy ณ Cornell University รัฐ New York 
North และ Carolina State University รัฐ North Carolina

3-17 ก.ค.55 ประเทศสหรัฐอเมริกา

22 ประชุมคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม  ซึ่งเปนระดับ
ผูบริหารกิจการประเภทโรงงานสกัดน้ำมันปาลม และโรงกลั่นน้ำมัน 
ปาลม เขาแลกเปลี่ยนเรยีนรูและเยี่ยมชมโครงการวิจัยรวมกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 27 ก.ค. 55 หองประชุมเลิศพัฒน 
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

23 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ 27 ก.ค.55 ศูนยบริการวิชาการที่ 8 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

24 ศึกษาดูงานสรางความรวมมือและเผยแพรสถาบันฯ 9 ส.ค.55 โรงไฟฟาจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

25 ประชุมโครงการไฟฟาพลังงานน้ำรวมกันระหวางไทย-นอรเวย 14 ส.ค.55 หองประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี 
ม.อ.

26 ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ป 2555 (ปที่ 5)

16 ส.ค.55 สำนักงานของบริษัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว จำกัด จ.ราชบุรี

27 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำป 2555 ศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม (JGSEE)

17 ส.ค.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
กรุงเทพฯ

28 ประชุมความรวมมือการวิจัยเรื่อง Bioethanol ระหวางบริษัท 

Kansai Electric power ประเทศญี่ปุน กับ ม.อ.

22 ส.ค.55 หองประชุมฉัตรวิจัย 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

29 เจรจาความรวมมือเรื่องการวิจัยกับ บริษัท Kansai electric จำกัด 
โครงการการผลิต Ethanol จากน้ำตาลจาก (Nypa) เพื่อขอรับ 

ทุนสนับสนุนจาก JICA

24 ส.ค.55 กรุงเทพฯ

30 เขาพบและรวมหารือกับ คุณวิเศษ จูภิบาล ผูบริหารบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการขอทุนวิจัยจากบริษัท ปตท.

30 ส.ค.55 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

31 ลงนามสัญญา โครงการการกำกับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบ

คุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี 

และสุพรรณบุรี

31 ส.ค.55 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กรุงเทพฯ

32 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำขอเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอ

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

โดยคณะผูแทนกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม

7 ก.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

33 สำรวจสถานที่ติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  12 ก.ย.55 อ.จะนะ จ.สงขลา

34 ประชุมเตรียมขอมูลกอนจะไปหารือในรายละเอียดกับศูนยวิจัย 

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

18 ก.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

35 หารือรายงานความกาวหนาแบบมุงเปาของโครงการวิจัยเรื่อง “การ

ประเมินศกัยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตกาซชีวภาพดวยการหมักรวม

และอัตราการทดแทนเชื้อเพลงไมฟนของสหกรณผลิตยางแผนรมควัน”

21-22 ก.ย.55 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

36 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2555 (JGSEE) 25 ก.ย.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
กรุงเทพฯ

 11.2.3  โครงการวิจัยภายใตสถาบันวิจัยระบบ
พลังงาน ปงบประมาณ 2554-2555
 1. โครงการเพิม่ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ
เทคโนโลยีกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ำยางขนดวยสาร
ทดแทนกรดซัลฟุริกควบคูกับระบบไรอากาศแบบกักเก็บ
ตะกอนสูง 
 งบประมาณ 2,848,000 บาท  ป 2554 
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
 2. โครงการสงเสริมสาธิตการผลิตกาซชีวภาพใน
สหกรณกองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 
 งบประมาณ 13,134,415 บาท  ป 2555
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ

 3. โครงการสำรวจพื้นที่มีตนจากและพื้นที่มีศักย-
ภาพในการปลูกจากเพ่ือการผลิตเอทานอลในประเทศไทย 
 งบประมาณ 1,200,000 บาท  ป 2555
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ
 4. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและสงเสริม
การปฏบิตังิานตาม พ.ร.บ.การสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน 
พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบคุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ 
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และสุพรรณบุรี
 งบประมาณ 10,818,100 บาท   ป 2555
 ทำงานรวมกับศูนยวิศวกรรมพลังงาน คณะ 
วิศวกรรมศาสตร
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ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

31 ลงนามสัญญา โครงการการกำกับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบ

คุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี 

และสุพรรณบุรี

31 ส.ค.55 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กรุงเทพฯ

32 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำขอเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอ

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

โดยคณะผูแทนกลุมอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม

7 ก.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

33 สำรวจสถานที่ติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  12 ก.ย.55 อ.จะนะ จ.สงขลา

34 ประชุมเตรียมขอมูลกอนจะไปหารือในรายละเอียดกับศูนยวิจัย 

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

18 ก.ย.55 หองประชุมเลิศพัฒน 

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

35 หารือรายงานความกาวหนาแบบมุงเปาของโครงการวิจัยเรื่อง “การ

ประเมินศกัยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตกาซชีวภาพดวยการหมักรวม

และอัตราการทดแทนเชื้อเพลงไมฟนของสหกรณผลิตยางแผนรมควัน”

21-22 ก.ย.55 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

36 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2555 (JGSEE) 25 ก.ย.55 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
กรุงเทพฯ

 11.2.3  โครงการวิจัยภายใตสถาบันวิจัยระบบ
พลังงาน ปงบประมาณ 2554-2555
 1. โครงการเพิม่ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ
เทคโนโลยีกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ำยางขนดวยสาร
ทดแทนกรดซัลฟุริกควบคูกับระบบไรอากาศแบบกักเก็บ
ตะกอนสูง 
 งบประมาณ 2,848,000 บาท  ป 2554 
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
 2. โครงการสงเสริมสาธิตการผลิตกาซชีวภาพใน
สหกรณกองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 
 งบประมาณ 13,134,415 บาท  ป 2555
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ

 3. โครงการสำรวจพื้นที่มีตนจากและพื้นที่มีศักย-
ภาพในการปลูกจากเพ่ือการผลิตเอทานอลในประเทศไทย 
 งบประมาณ 1,200,000 บาท  ป 2555
 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.นพรัตน บำรุงรักษ
 4. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและสงเสริม
การปฏบิตังิานตาม พ.ร.บ.การสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน 
พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานควบคุมกลุมพื้นที่ภาคใต และ 
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และสุพรรณบุรี
 งบประมาณ 10,818,100 บาท   ป 2555
 ทำงานรวมกับศูนยวิศวกรรมพลังงาน คณะ 
วิศวกรรมศาสตร
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11.3 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑμ¡ÃÃÁÂÒ§¾ÒÃÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � 
(PSU Natural Rubber Innovation Research Institute)

 4. จัดทำฐานขอมูลองคความรู (Knowledge 
bank) ทีเ่กีย่วของกบัยางพาราอยางครบวงจร ทัง้ในดาน 
ของการปรับปรุงพันธุยางไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ 
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัยศึกษาคนควาขอมูล 
วิจัยในแหลงวิชาการตางๆ วิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลจัดทำขอมูลเปนระบบ
 5. เปนหนวยงานท่ีรวมใหบริการตรวจสอบ
คุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยางหรือผลิตภัณฑ
ยาง
 6. จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร และผู
ประกอบการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
 • เทคโนโลยีการจัดการสวนยางใหเกิดประสิทธิ- 
ภาพและไดรับผลตอบแทนมากที่สุด
 • การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดย
ใหผูประกอบการตระหนักถึงการกำจัดหรือบำบัดของ
เสีย รวมทั้งสงเสริมและใหความรูกับผูประกอบการ
เรื่องการใชประโยชนจากของเสีย
 • การเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพื่อ
รองรับขอตกลงการคาระดับนานาชาติ
 • เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราอยางงาย เพื่อ
สงเสรมิใหเกดิการแปรรปูผลิตภณัฑ และสรางมลูคาเพิม่
ของผลิตภัณฑในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑแปร
รูปใหเปนที่รูจักและสรางตลาดทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

 11.3.3  ผลการดำเนินงาน ประจำป 2555 
 1. รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัด
กจิกรรมแนวทางการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การนำ
นวัตกรรมมาใช ในการผลิตผลิตภัณฑยางพารา 
และการเชื่อม โยงธุรกิจระหวางกลุมสมาชิกที่เขารวม
โครงการฯ ระหวาง วันที่ 24–25 กุมภาพันธ 2555 
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

 โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาง 
พารา เปนหนวยงานจดัตัง้ใหมภายในมหาวทิยาลัย มภีารกจิ 
ดานการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานยางพารา 
รวมทัง้ถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั และการจดัการตางๆ 
ใหกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสงเสริมและ 
สนับสนนุการผลติบัณฑติท่ีมคีวามรูและสามารถนำความรู
ทางวิชาการไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศไดตอไป

 11.3.1  วัตถุประสงค
 1. กำหนดแนวทางและนโยบาย รวมทัง้ดำเนนิการ
วิจัยสหวิชาการที่เกี่ยวของกับยางพารา
 2. สงเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของทุก 
คณะ เพื่อสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานยาง 
พาราปอนสูตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม
 3. ดำเนินการวิจัยที่มุงเนนตอบสนองความตอง
การของผูใช และถายทอดองคความรู นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีใหมๆ ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อ
นำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 11.3.2 ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา
 1. วิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแตตนน้ำ เชน 
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุยางพารา การตรวจสอบ 
พันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เปนตน ไปจนถึง 
ปลายน้ำ เชน การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบ
ผลิตภัณฑตางๆ
 2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
ความรูและสามารถ นำความรูทางวิชาการไปประยุกต
ใชในงานวิจัยและนำไปใชประโยชนในทุกดาน ซึ่งเปน
ความตองการของประเทศ
 3. ใหคำปรึกษาและสง เสริมใหนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยรวมกับเอกชนในการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา

127  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

 2. นำเสนอผลงานวิจัยดานยางพาราในงาน Rub-
ber Technology Expo 2012 ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 
2555 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 
 3. รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัด
งานมหกรรมสินคาและเทคโนโลยียางพารา (Rubber 
Expo) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 9-13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป ม.อ.
 4. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา) และผูบรหิาร 
บริษัท อินโนเวชัน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เขาเยี่ยมชม
โรงงานและสถานประกอบการ  เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555  
ณ  บริษัท เมกกา หาดใหญ จำกัด และสหกรณกองทุน 

สวนยางบานบอทอง (สะบายอย 6) อ.สะบายอย จ.สงขลา
 5. จดัประชมุใหคำแนะนำ คำปรึกษาแกผูประกอบ 
การดานยางพารา (หจก.สายบุรีอุตสาหกรรม และผูประ
กอบการใชยางฟองน้ำเปนเบาะรถยนต ต.น้ำนอย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา) ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จนถึง 
ปจจุบัน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา
 6. ยื่นขอเสนอเปนที่ปรึกษาโครงการสงเสริมและ
พฒันาการรวมกลุมอตุสาหกรรมยางพาราในพืน้ที ่5 จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย 
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ต.น้ำนอย อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา
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(PSU Natural Rubber Innovation Research Institute)

 4. จัดทำฐานขอมูลองคความรู (Knowledge 
bank) ทีเ่กีย่วของกบัยางพาราอยางครบวงจร ทัง้ในดาน 
ของการปรับปรุงพันธุยางไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ 
โดยเปนแหลงของฐานขอมูลวิจัยศึกษาคนควาขอมูล 
วิจัยในแหลงวิชาการตางๆ วิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลจัดทำขอมูลเปนระบบ
 5. เปนหนวยงานท่ีรวมใหบริการตรวจสอบ
คุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยางหรือผลิตภัณฑ
ยาง
 6. จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร และผู
ประกอบการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
 • เทคโนโลยีการจัดการสวนยางใหเกิดประสิทธิ- 
ภาพและไดรับผลตอบแทนมากที่สุด
 • การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดย
ใหผูประกอบการตระหนักถึงการกำจัดหรือบำบัดของ
เสีย รวมทั้งสงเสริมและใหความรูกับผูประกอบการ
เรื่องการใชประโยชนจากของเสีย
 • การเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพื่อ
รองรับขอตกลงการคาระดับนานาชาติ
 • เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราอยางงาย เพื่อ
สงเสรมิใหเกดิการแปรรปูผลิตภณัฑ และสรางมลูคาเพิม่
ของผลิตภัณฑในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑแปร
รูปใหเปนที่รูจักและสรางตลาดทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

 11.3.3  ผลการดำเนินงาน ประจำป 2555 
 1. รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัด
กจิกรรมแนวทางการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การนำ
นวัตกรรมมาใช ในการผลิตผลิตภัณฑยางพารา 
และการเชื่อม โยงธุรกิจระหวางกลุมสมาชิกที่เขารวม
โครงการฯ ระหวาง วันที่ 24–25 กุมภาพันธ 2555 
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

 โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาง 
พารา เปนหนวยงานจดัตัง้ใหมภายในมหาวทิยาลัย มภีารกจิ 
ดานการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานยางพารา 
รวมทัง้ถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั และการจดัการตางๆ 
ใหกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสงเสริมและ 
สนับสนนุการผลติบัณฑติท่ีมคีวามรูและสามารถนำความรู
ทางวิชาการไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศไดตอไป

 11.3.1  วัตถุประสงค
 1. กำหนดแนวทางและนโยบาย รวมทัง้ดำเนนิการ
วิจัยสหวิชาการที่เกี่ยวของกับยางพารา
 2. สงเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของทุก 
คณะ เพื่อสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานยาง 
พาราปอนสูตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม
 3. ดำเนินการวิจัยที่มุงเนนตอบสนองความตอง
การของผูใช และถายทอดองคความรู นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีใหมๆ ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อ
นำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 11.3.2 ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา
 1. วิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแตตนน้ำ เชน 
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุยางพารา การตรวจสอบ 
พันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เปนตน ไปจนถึง 
ปลายน้ำ เชน การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบ
ผลิตภัณฑตางๆ
 2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี 
ความรูและสามารถ นำความรูทางวิชาการไปประยุกต
ใชในงานวิจัยและนำไปใชประโยชนในทุกดาน ซึ่งเปน
ความตองการของประเทศ
 3. ใหคำปรึกษาและสง เสริมใหนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยรวมกับเอกชนในการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา
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 2. นำเสนอผลงานวิจัยดานยางพาราในงาน Rub-
ber Technology Expo 2012 ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 
2555 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 
 3. รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัด
งานมหกรรมสินคาและเทคโนโลยียางพารา (Rubber 
Expo) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 9-13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป ม.อ.
 4. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา) และผูบริหาร 
บริษัท อินโนเวชัน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เขาเยี่ยมชม
โรงงานและสถานประกอบการ  เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555  
ณ  บริษัท เมกกา หาดใหญ จำกัด และสหกรณกองทุน 

สวนยางบานบอทอง (สะบายอย 6) อ.สะบายอย จ.สงขลา
 5. จดัประชมุใหคำแนะนำ คำปรึกษาแกผูประกอบ 
การดานยางพารา (หจก.สายบุรีอุตสาหกรรม และผูประ
กอบการใชยางฟองน้ำเปนเบาะรถยนต ต.น้ำนอย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา) ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จนถึง 
ปจจุบัน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา
 6. ยื่นขอเสนอเปนที่ปรึกษาโครงการสงเสริมและ
พฒันาการรวมกลุมอตุสาหกรรมยางพาราในพืน้ที ่5 จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย 
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ต.น้ำนอย อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา
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 7. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา)  ผูบริหารบรษิทั 
อนิโนเวชนั กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  และนกัธรุกจิชาวพมา 
เขาเยี่ยมชมโรงงานและสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 ณ บริษัท เมกกาหาดใหญ จำกัด และ 
สหกรณกองทุนสวนยางบานบอทอง (สะบายอย 6) 
อ.สะบายอย จ.สงขลา
 8. ใหการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาผลิต-
ภณัฑยางพาราแกชมุนมุสหกรณกองทนุสวนยางสตลู ตัง้แต 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จนถึงปจจุบัน ณ ชุมนุมสหกรณ 
กองทุนสวนยางสตูล จ.สตูล
 9. เขารวมงานประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทค-
โนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เพื่อการพึ่งพา 
ตนเองและชุมชน: ขาว ยางพารา และปาลมน้ำมัน ของ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อประชา-
สัมพันธ  สถาบันฯ ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ 
ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี
 10. หาแนวทางการทำวิจัยดานยางพารา รวมกับ 
บริษัท Sumitomo Rubber Industries ประเทศญี่ปุน 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน 
สำนักวิจัยและพัฒนา  

 11. รวมกับศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยาน 
วทิยาศาสตร ม.อ. เขาประชุมเพ่ือหาความรวมมือกับบริษัท 
3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เรื่องกาวยาง เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2555 ณ ศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต-
กรรม 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ
 12. เขารวมประชุมจัดทำแผนกลยุทธและการ
ปฏบิตังิานรวมกบัรองอธกิารบดฝีายระบบวจิยัและบณัฑติ
ศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมเลิศพัฒน สำนักวิจัย 
และพัฒนา
 13. แจงขอมูลภารกิจสนับสนับสนุนเมืองยางพารา 
ของสถาบนัฯ แกจ.สงขลา ในโครงการสถาปนาความสมัพนัธ 
เมืองพี่เมืองนองระหวางจ.สงขลา และ จ.เรียว ประเทศ 
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
 14. เขียนขอเสนอโครงการและของบประมาณรวม
กันระหวาง 2 หนวยงานคือ สถาบันฯ และศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อใหสามารถดำเนินภารกิจได
ครบถวนมากขึ้น  ในเบื้องตนไดหารือเกี่ยวกับการขอใชพื้น
ที่ในศูนยสงเสริมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อเชื่อม
โยงการทำงานกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐฯ และ 
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 7. นำคณาจารย ม.อ. (ดานยางพารา)  ผูบรหิารบรษิทั 
อนิโนเวชนั กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  และนกัธุรกจิชาวพมา 
เขาเยี่ยมชมโรงงานและสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 ณ บริษัท เมกกาหาดใหญ จำกัด และ 
สหกรณกองทุนสวนยางบานบอทอง (สะบายอย 6) 
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เอกชน รวมทั้งใชเปนชองทางความรวมมือดานการบริการ
วิชาการภายใตโครงการตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
 15. สรปุโครงการวจิยัของ ม.อ. เพือ่จดัทำฐานขอมลู 
งานวิจัยดานยางพารา 
 16. ประชุมคณะทำงานสงเสริมงานวิจัยของมหา-
วิทยาลัย รวมกับรองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิต
ศกึษา และหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 
2555 ณ หองประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ม.อ. 
วิทยาเขตหาดใหญ
 17. ประชุมหารือการแกไขปญหา เรื่อง ยางพารา 
รวมกับ สกย. และหนวยงานอื่นๆ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 
55 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ
 18. เปนวทิยากรอบรม เรือ่ง เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การแปรรปูผลติภณัฑยางพาราระดบัอตุสาหกรรม ในโครง
การพัฒนาศักยภาพโรงงานยางพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต 
รวมกบั บรษิทัไอควิซ ี(ประเทศไทย) จำกดั และศนูยสงเสรมิ 
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 
ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนด รีสอรท อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา

 19. เขารวมจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ในวันที ่5 กนัยายน 2555 
ณ หองประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 
สงขลา 
 20. ร วมหารือกับสำนักงานเลขานุการคณะ
กรรมการสงเสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรฯ เรือ่ง การตัง้ 
นวัตกรรมยางพาราเปน Flagship project ของอุทยาน 
วิทยาศาสตรฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ หองประชุม 
เลิศพัฒน สำนักวิจัยและพัฒนา
 21. เขารวมงาน NSTDA Investors’ Day ประจำป 
2555 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีตอนักลงทุน
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ตามคำเชิญของศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยานวิทยา-
ศาสตรฯ ในวนัที ่19-20 กนัยายน 2555 ณ หองคอนเวนชัน่ 
ฮอลล ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพฯ
 22. เขารวมประชุมเรื่องการลดการสูญคาทาง
เศรษฐกิจ กรณีกรีดยางไมไดขนาด ในวันที่ 21 กันยายน 
2555 ณ หองประชุม 125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรุงเทพฯ
 23. หารือการดำเนินงานตาม MOU กับ บ.ไทยฮั้ว 
ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
(วันที่ 11 ตุลาคม 2555) และสำนักงานใหญ (วันที่ 18 
ตุลาคม 2555) 

 24. โครงการจัดต้ังสถาบันฯ รวมกับอุทยานวิทยา-
ศาสตรฯ เขาเยี่ยมและหารือกับหางหุนสวนจำกัด ป.สยาม 
อุตสาหกรรมยาง และหางหุนสวนจำกัดอุตสาหกรรมผลิต
ยางไทยสิน เพื่อหาโจทยวิจัยในการทำวิจัยรวมกันและ
ผลักดันภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ใหบรรลุวัตถุ 
ประสงค ระหวางวนัที ่24-25 ตลุาคม 2555 ณ ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 
 • หจก. ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
 • หจก.อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน 
 25. จดัทำแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตรระบบวจิยั
และบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนัก 
วิจัยและพัฒนา
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 26. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
วาจางทีป่รกึษา 2 โครงการ คอื 1) โครงการยกระดบัมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑยางและไมยางสูมาตรฐานสากล และ 2) โครง
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใต
เครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวย
งานวิจัย จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับคณะ 
วิศวกรรมศาสตร  เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  ณ  หอง 
ประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา
 27. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
ที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 ขอเชิญยื่นขอเสนอ 
โครงการในกิจกรรมการใหคำปรึกษา เรื่อง การสงเสริม 
และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารากับ
คณะวศิวกรรมศาสตร และคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัยและพัฒนา
 28. หจก.ป.สยามอุตสาหกรรมยาง เขาเยี่ยมชม
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (เปนโครงการตอเนื่องจากการ
นำนักวิจัยดานยางพาราเขาหารือความรวมมือกับโรงงาน 

ยางลอ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยเครื่องมือ 
วิทยาศาสตร     
 29. โครงการจดัอบรม/สมัมนา เรือ่ง Progresses in 
reactive processing for polymers and the role of 
atwin screw extruder พรอมหารือความมือทางการวิจัย
รวมกันกับ Prof. Dr.Tadamoto Sakai จาก Shizuoka 
University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 
2555 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ. วิทยาเขต 
ปตตานี
 30. โครงการสำรวจพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย ไดผลัก 
ดันใหองคการสวนยาง (อสย.) สรางโรงงานผลิตยางพารา 
ในพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุดิบท่ีมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากข้ึน 
รวมทั้งมีการรณรงคการสรางทาเรือพาณิชย เพื่อสงออก
ยางพารา และมีแผนการกอตั้งมหาวิทยาลัยการยางนานา
ชาติ  โดยผูประสานงานมีความประสงคใหทางมหา-
วิทยาลัยฯ เขาไปมีสวนรวมในการขับเคล่ือนและสรางความ 
รวมมือทางวิชาการดานยางพารา  ระหวางวันที่ 19-21 
ธันวาคม 2555 ณ อ.เชยีงแสน จ.เชียงราย 
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 26. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
วาจางทีป่รกึษา 2 โครงการ คอื 1) โครงการยกระดบัมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑยางและไมยางสูมาตรฐานสากล และ 2) โครง
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใต
เครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวย
งานวิจัย จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับคณะ 
วิศวกรรมศาสตร  เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2555  ณ  หอง 
ประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา
 27. ประสานงานและรวมหารือการดำเนินโครงการ
ที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 ขอเชิญยื่นขอเสนอ 
โครงการในกิจกรรมการใหคำปรึกษา เรื่อง การสงเสริม 
และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารากับ
คณะวศิวกรรมศาสตร และคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุมฉัตรวิจัย 
สำนักวิจัยและพัฒนา
 28. หจก.ป.สยามอุตสาหกรรมยาง เขาเยี่ยมชม
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (เปนโครงการตอเนื่องจากการ
นำนักวิจัยดานยางพาราเขาหารือความรวมมือกับโรงงาน 

ยางลอ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยเครื่องมือ 
วิทยาศาสตร     
 29. โครงการจดัอบรม/สมัมนา เรือ่ง Progresses in 
reactive processing for polymers and the role of 
atwin screw extruder พรอมหารือความมือทางการวิจัย
รวมกันกับ Prof. Dr.Tadamoto Sakai จาก Shizuoka 
University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 
2555 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ. วิทยาเขต 
ปตตานี
 30. โครงการสำรวจพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย ไดผลัก 
ดันใหองคการสวนยาง (อสย.) สรางโรงงานผลิตยางพารา 
ในพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุดิบที่มีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากข้ึน 
รวมทั้งมีการรณรงคการสรางทาเรือพาณิชย เพื่อสงออก
ยางพารา และมีแผนการกอตั้งมหาวิทยาลัยการยางนานา
ชาติ  โดยผูประสานงานมีความประสงคใหทางมหา-
วิทยาลัยฯ เขาไปมีสวนรวมในการขับเคล่ือนและสรางความ 
รวมมือทางวิชาการดานยางพารา  ระหวางวันที่ 19-21 
ธันวาคม 2555 ณ อ.เชยีงแสน จ.เชียงราย 
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ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ

1 ผลของการเชือดแบบฮาลาลตอคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาเนื้อไกกระทง

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

396,400 บาท

2 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน 
โดยใชเทคนิค Liquid chromatography - mass 
spectrometry (LC-MS)รวมกับการยอยสลาย 
ดวยเอนไซม

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

348,880 บาท

3 การผลิตเครื่องแกงสมภาคใตผงสำเร็จรูปฮาลาลและ
สมบัติเชิงหนาที่ของเครื่องแกง : สมบัติการตาน

ออกซิเดชันและตานการอักเสบระดับเซลล

ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

399,300 บาท

4 ปญหาทางกฎหมายในการควบคุมฉลากสินคาและ
การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาและพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง: กรณีเครื่องสำอางฮาลาลในพื้นที่ 5  
จังหวัดชายแดนใต 

อ.อำนวย อินทสโร

คณะนิติศาสตร 

378,892 บาท

ตารางที่ 11.3   การจัดสรรทุนวิจัยดานฮาลาล 

11.4 Ê¶ÒºÑ¹ÎÒÅÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PSU Halal Institute)

 สถาบันฮาลาล เปนหนวยงานที่สงเสริมผลักดันให
เกดิการขยายตวัของธรุกจิตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรม 
อาหาร สินคาและบริการตามมาตรฐานฮาลาลของหลัก
การศาสนาอิสลาม ดวยกระบวนการวิจัยพัฒนา และถาย
ทอดเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม
ฮาลาล   โดยในป 2555 มีผลการดำเนินงานดังนี้
 11.4.1  งานวิจัย
 สถาบนัฮาลาลไดรบัจดัสรรงบประมาณแผนดนิ ป 
2555 งบเงนิอดุหนนุทัว่ไป แผนงานแกไขปญหาและพฒันา 
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ 

จัดตั้งสถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
มกีารจดัสรรทนุวจิยัดานฮาลาล จำนวน 4 โครงการ ซึง่เปน 
โครงการเดีย่วท้ังหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,523,472 
บาท ดังแสดงในตารางที่ 11.3 
 11.4.2   การถายทอดเทคโนโลยีและความรู
สถาบันฮาลาล ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรในการสง
เสริมใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบ 
การผลิต และบริการฮาลาลใหมีความรูและยกระดับมูลคา
การผลิตและบริการฮาลาลเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีการ 
ดำเนินโครงการตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 11.4 
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ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ

1 ผลของการเชือดแบบฮาลาลตอคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาเนื้อไกกระทง

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

396,400 บาท

2 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน 
โดยใชเทคนิค Liquid chromatography - mass 
spectrometry (LC-MS)รวมกับการยอยสลาย 
ดวยเอนไซม

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

348,880 บาท

3 การผลิตเครื่องแกงสมภาคใตผงสำเร็จรูปฮาลาลและ
สมบัติเชิงหนาที่ของเครื่องแกง : สมบัติการตาน

ออกซิเดชันและตานการอักเสบระดับเซลล

ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร

399,300 บาท

4 ปญหาทางกฎหมายในการควบคุมฉลากสินคาและ
การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาและพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง: กรณีเครื่องสำอางฮาลาลในพื้นที่ 5  
จังหวัดชายแดนใต 

อ.อำนวย อินทสโร

คณะนิติศาสตร 

378,892 บาท

ตารางที่ 11.3   การจัดสรรทุนวิจัยดานฮาลาล 

11.4 Ê¶ÒºÑ¹ÎÒÅÒÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ã Ô¹·Ã � (PSU Halal Institute)

 สถาบันฮาลาล เปนหนวยงานที่สงเสริมผลักดันให
เกดิการขยายตวัของธรุกจิตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัอุตสาหกรรม 
อาหาร สินคาและบริการตามมาตรฐานฮาลาลของหลัก
การศาสนาอิสลาม ดวยกระบวนการวิจัยพัฒนา และถาย
ทอดเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม
ฮาลาล   โดยในป 2555 มีผลการดำเนินงานดังนี้
 11.4.1  งานวิจัย
 สถาบนัฮาลาลไดรบัจดัสรรงบประมาณแผนดนิ ป 
2555 งบเงนิอดุหนนุทัว่ไป แผนงานแกไขปญหาและพฒันา 
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ 

จัดตั้งสถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
มกีารจดัสรรทนุวจิยัดานฮาลาล จำนวน 4 โครงการ ซึง่เปน 
โครงการเดี่ยวท้ังหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,523,472 
บาท ดังแสดงในตารางที่ 11.3 
 11.4.2   การถายทอดเทคโนโลยีและความรู
สถาบันฮาลาล ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรในการสง
เสริมใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบ 
การผลิต และบริการฮาลาลใหมีความรูและยกระดับมูลคา
การผลิตและบริการฮาลาลเพิ่มข้ึน โดยในป 2555 มีการ 
ดำเนินโครงการตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 11.4 
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ลำดับ ช่ือโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

1 อบรมแนวทางการให 
บริการบำบัดสุขภาพใน 
รูปแบบ Halal Medical 
Service

9 ม.ค.55 - นักวิชาการหรือเจาหนาที่ 
จากโรงพยาบาลตางๆ ใน 
พื้นที่สามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต จำนวน 200 ราย

- ผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความ รู
ความเขาใจหลังเขาอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางและรูปแบบโรงพยาบาลวิถี
อิสลาม อยูในระดับดีมาก คิดเปน 
รอยละ 57.8
- จากการประเมิน พบวาผูเขาอบรม 
สวนใหญ รอยละ 84.4 มีความ 
สนใจทีจ่ะใหสถาบนัฮาลาลจดัอบรม 
อีกครั้งในเรื่องการดูแลผูปวย 
palatine care โดยการบูรณาการ
กับวิถีชีวิตมุสลิม

2 การแปรรูปขนมไทย 2-3 ก.พ. 55 ผูประกอบการอาหารฮาลาล 
และผูสนใจทั่วไป จำนวน 80 
ราย

เพื่อเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 
และใชวัสดุในทองถิ่น ใหเกิด 
ประโยชน

3 โครงการสืบเนื่องจากโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบ
บรรจุภัณฑเพื่อตอยอด
และกาวขึ้นสูความเปน 
ผูนำบรรจุภัณฑอาหารฮาลาล

12 มี.ค. – 
30 เม.ย. 55

ผูประกอบการ กลุม 
วิสาหกิจชุมชน SMEs 
จำนวน 10 ราย

- สนับสนุนใหมีนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหกับ 
ผูประกอบการ
- เพื่อเปนตนแบบในการใหผู
ประกอบการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและนำไปใชไดตรง
ตามเปาประสงคของตลาดฮาลาล

4
กระบวนการสรางเครือขาย 
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะใน 
จังหวัดปตตานี

27 ส.ค. 55 เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ ใน 12 

อำเภอของจังหวัดปตตานี  
ที่อยูในเครือขาย จำนวน 

100 ราย และไมอยูใน 
เครือขาย จำนวน 100 ราย

- พฒันาใหเกษตรกรมกีารบริหารจดั
การการเลี้ยงแพะเปนระบบฟารม

มากขึ้น
- ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขาย 

เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ

5 อุทยานการเรียนรูฮาลาล 
(Halal Knowledge Park)

ส.ค. - ก.ย. 
55

ผูประกอบการฮาลาล  
นักเรียน และนักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป

สถาบันฮาลาล สำนักงานปตตานี 
มีแนวทางการจัดพื้นที่ในอาคาร ให

มีมุมอานหนังสือและสืบคนผาน
ระบบสารสนเทศ เพื่อเปนแหลง 
คนควา และบริการหนังสือ สิ่งพิมพ 
แกผูประกอบการฮาลาล  นักเรียน 
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่มาติด

ตองานไดใชเวลาใหเปน ประโยชน 
และมีนิสัยรักการอาน

ตารางที่ 11.4   กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและความรู
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

6 การสรางอัตลักษณผานเครื่อง 
แตงกายมุสลิม เพื่อเจาะ 
โลกมุสลิม

30 ต.ค. 55 ผูประกอบการเครือ่งแตงกาย 
และผูสนใจทั่วไป จำนวน 
300 ราย

สรางแนวคิดใหมและยกระดับการ
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
มุสลิมของไทยใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาดโลกมุสลิม

7 สรางแนวคิดในการออกแบบ 
และพัฒนาบรรจุภัณฑใหแก
กลุมผูประกอบการฮาลาล  
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ภายใตการพัฒนาของสถาบัน 
ฮาลาล ม.สงขลานครินทร

1 ต.ค. – 
30 พ.ย. 55

กลุมผูประกอบการหรือ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ผูผลิตสินคาฮาลาล ใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
จำนวน 8 ราย

- ผูประกอบการมีสวนรวมในการ 
คิดคนควา และหาวิธีการออกแบบ 
ที่ดี และเหมาะสมกับผลิตภัณฑของ 
ตนไดดวยตัวเอง ผานขั้นตอนตางๆ 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
- เพื่อกระตุนใหเกิดไอเดีย และ 
แนวคิด ที่เปนไปไดจริงเพื่อนำไปตอ
ยอดสูสวนอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

รูปที่ 11.3 ตัวอยางกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
และความรูที่ของสถาบันฮาลาล
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

1 อบรมแนวทางการให 
บริการบำบัดสุขภาพใน 
รูปแบบ Halal Medical 
Service

9 ม.ค.55 - นักวิชาการหรือเจาหนาที่ 
จากโรงพยาบาลตางๆ ใน 
พื้นที่สามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต จำนวน 200 ราย

- ผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความ รู
ความเขาใจหลังเขาอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางและรูปแบบโรงพยาบาลวิถี
อิสลาม อยูในระดับดีมาก คิดเปน 
รอยละ 57.8
- จากการประเมิน พบวาผูเขาอบรม 
สวนใหญ รอยละ 84.4 มีความ 
สนใจทีจ่ะใหสถาบนัฮาลาลจดัอบรม 
อีกครั้งในเรื่องการดูแลผูปวย 
palatine care โดยการบูรณาการ
กับวิถีชีวิตมุสลิม

2 การแปรรูปขนมไทย 2-3 ก.พ. 55 ผูประกอบการอาหารฮาลาล 
และผูสนใจทั่วไป จำนวน 80 
ราย

เพื่อเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 
และใชวัสดุในทองถิ่น ใหเกิด 
ประโยชน

3 โครงการสืบเนื่องจากโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบ
บรรจุภัณฑเพื่อตอยอด
และกาวขึ้นสูความเปน 
ผูนำบรรจุภัณฑอาหารฮาลาล

12 มี.ค. – 
30 เม.ย. 55

ผูประกอบการ กลุม 
วิสาหกิจชุมชน SMEs 
จำนวน 10 ราย

- สนับสนุนใหมีนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหกับ 
ผูประกอบการ
- เพื่อเปนตนแบบในการใหผู
ประกอบการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและนำไปใชไดตรง
ตามเปาประสงคของตลาดฮาลาล

4
กระบวนการสรางเครือขาย 
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะใน 
จังหวัดปตตานี

27 ส.ค. 55 เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ ใน 12 

อำเภอของจังหวัดปตตานี  
ที่อยูในเครือขาย จำนวน 

100 ราย และไมอยูใน 
เครือขาย จำนวน 100 ราย

- พฒันาใหเกษตรกรมกีารบริหารจดั
การการเลี้ยงแพะเปนระบบฟารม

มากขึ้น
- ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขาย 

เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ

5 อุทยานการเรียนรูฮาลาล 
(Halal Knowledge Park)

ส.ค. - ก.ย. 
55

ผูประกอบการฮาลาล  
นักเรียน และนักศึกษา 

และผูสนใจทั่วไป

สถาบันฮาลาล สำนักงานปตตานี 
มีแนวทางการจัดพื้นที่ในอาคาร ให

มีมุมอานหนังสือและสืบคนผาน
ระบบสารสนเทศ เพื่อเปนแหลง 
คนควา และบริการหนังสือ สิ่งพิมพ 
แกผูประกอบการฮาลาล  นักเรียน 
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่มาติด

ตองานไดใชเวลาใหเปน ประโยชน 
และมีนิสัยรักการอาน

ตารางที่ 11.4   กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและความรู
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

6 การสรางอัตลักษณผานเครื่อง 
แตงกายมุสลิม เพื่อเจาะ 
โลกมุสลิม

30 ต.ค. 55 ผูประกอบการเครือ่งแตงกาย 
และผูสนใจทั่วไป จำนวน 
300 ราย

สรางแนวคิดใหมและยกระดับการ
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
มุสลิมของไทยใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาดโลกมุสลิม

7 สรางแนวคิดในการออกแบบ 
และพัฒนาบรรจุภัณฑใหแก
กลุมผูประกอบการฮาลาล  
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ภายใตการพัฒนาของสถาบัน 
ฮาลาล ม.สงขลานครินทร

1 ต.ค. – 
30 พ.ย. 55

กลุมผูประกอบการหรือ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ผูผลิตสินคาฮาลาล ใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
จำนวน 8 ราย

- ผูประกอบการมีสวนรวมในการ 
คิดคนควา และหาวิธีการออกแบบ 
ที่ดี และเหมาะสมกับผลิตภัณฑของ 
ตนไดดวยตัวเอง ผานขั้นตอนตางๆ 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
- เพื่อกระตุนใหเกิดไอเดีย และ 
แนวคิด ที่เปนไปไดจริงเพื่อนำไปตอ
ยอดสูสวนอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

รูปที่ 11.3 ตัวอยางกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
และความรูที่ของสถาบันฮาลาล
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

1 งาน จ.ภ. วิชาการ’54 (PCCST 
Academic festival 2011)    

12 ม.ค.55 คณาจารยและนักเรียน 
จำนวน 800 ราย

เผยแพรผลงานวิจัย 
และความรูดานวิทยาศาสตร 
อาหารฮาลาล

2 งานอาซูรอสามัคคี 
ประจำป 2555

29 ม.ค.55 นักศึกษาชมรมมุสลิม ม.อ. 
หาดใหญ จำนวน 300 ราย

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดรับ 
ทราบขอมูลขาวสาร ดานฮาลาล 
อยางถูกตอง

3 งานแสดงสินคาอาหาร 2555 

(THAIFEX -World of food ASIA 

2012)

23-27 

พ.ค.55

- ผูผลิต / ผูสงออกสินคาในอุตสา

หกรรมอาหารฮาลาลทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(กลุมประเทศอาเซียน)

- ผูนำเขา / ตัวแทนจำหนาย 

สินคาในอุตสาหกรรมอาหาร 

ของไทย

- ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศแ

ละตางประเทศ มีผูเขารวม ชมบูธ 

ทั้งสิ้น 800 ราย

- เผยแพรผลงานวิจัยทางดาน 

ฮาลาล 

- จัดแสดงผลิตภัณฑของ 

ผูประกอบการ 5 จังหวัด 

ชายแดน

- ทำการประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรและผลงานของ

สถาบันใหเปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง

4 งานเกษตรภาคใตครั้งที่ 20 ประจำป 

2555

10-19 

ส.ค.55

นักศึกษา นักวิชาการ และ 

ผูสนใจ จำนวน 1,000 ราย

ไดสงเสริมความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับฮาลาล 

5 สรางเครือขายความรวมมือกับ
นักศึกษาไทยจากตะวันออกกลาง

25 ส.ค.55 นักศึกษาไทยจากตะวันออกกลาง  

จำนวน 55 ราย

- ไดเสวนาสรางความรวมมือ 

ระหวางสถาบันฮาลาลและ
นักศึกษาไทย จากตะวันออก 
กลาง 

- ไดศึกษาขอมูลหลักสูตร การ 

ศึกษาในตะวันออกกลาง
- ไดแลกเปลี่ยนความเขาใจ ใน 
เรื่องกฎระเบียบตางๆ ทางการ 

คาและบรรยากาศ การคาขาย 

ในประเทศตางๆ

6 งานแสดงและจำหนายสินคา 
IMT-GT Trade Fair 2012

27 ส.ค. – 
2 ก.ย.55

ผูประกอบการ 3 ประเทศ 
(ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย)

- เพื่อประชาสัมพันธภารกิจ 
ของสถาบันฮาลาลใหแกหนวย

งานราชการ เอกชน ตลอดจน 
หนวยงานภายนอกใหเปนที่รูจัก

ตารางที่ 11.5   กิจกรรมประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ

 11.4.3   งานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
 สถาบนัฮาลาล ไดดำเนนิการตามยทุธศาสตรในการ 
สงเสรมิการประชาสมัพนัธกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการผลติ
และบริการดานฮาลาล ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 
โทรทศัน เวปไซต และการจดันิทรรศการผลติภัณฑ อาหาร 

สินคา และบริการฮาลาล รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือ
ขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตาง
ประเทศ โดยในป 2555 มีการดำเนินโครงการตางๆ และ 
จัดนิทรรศการ ดังแสดงในตารางที่ 11.5 

139  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

7 เขารวมประชุมสัมมนา Asean Eco-
nomic Community (AEC) Lecture 
Series Inagural Brie ng in Penang 
– "Opportunities & Challenges"

15 ก.ย.55 ผูนำและสมาชิกของสมาคมธุรกิจ
หอการคา องคกรวิชาชีพ องคกร 
พัฒนาเอกชน นักธนาคาร 
นักการเมือง นักวิชาการ 
เจาหนาที่ของรัฐ และผูประกอบ 
การ จำนวน 100 ราย

- ไดรับความรูความเขาใหกับ 
ผูประกอบการเกี่ยวกับการ 
เตรียมความพรอมสูการเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8 การประชุมยุทธศาสตร 
สภาอุตสาหกรรมภาคและ 
กลุมจังหวัด 5 ภาค ครั้งที่ 1/2555 
จังหวัดกระบี่

28-30 ก.ย. 
55

สภาอุตสาหกรรม 76 จังหวัด    
ขาราชการครูและผูประกอบการ 
จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 ราย

- ทำการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและยุทธศาสตรสถาบัน
ฮาลาลใหเปนที่รูจักแกบุคคล 
ภายนอก

รูปที่ 11.4   ตัวอยางงานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

1 งาน จ.ภ. วิชาการ’54 (PCCST 
Academic festival 2011)    

12 ม.ค.55 คณาจารยและนักเรียน 
จำนวน 800 ราย

เผยแพรผลงานวิจัย 
และความรูดานวิทยาศาสตร 
อาหารฮาลาล

2 งานอาซูรอสามัคคี 
ประจำป 2555

29 ม.ค.55 นักศึกษาชมรมมุสลิม ม.อ. 
หาดใหญ จำนวน 300 ราย

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดรับ 
ทราบขอมูลขาวสาร ดานฮาลาล 
อยางถูกตอง

3 งานแสดงสินคาอาหาร 2555 

(THAIFEX -World of food ASIA 

2012)

23-27 

พ.ค.55

- ผูผลิต / ผูสงออกสินคาในอุตสา

หกรรมอาหารฮาลาลทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(กลุมประเทศอาเซียน)

- ผูนำเขา / ตัวแทนจำหนาย 

สินคาในอุตสาหกรรมอาหาร 

ของไทย

- ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศแ

ละตางประเทศ มีผูเขารวม ชมบูธ 

ทั้งสิ้น 800 ราย

- เผยแพรผลงานวิจัยทางดาน 

ฮาลาล 

- จัดแสดงผลิตภัณฑของ 

ผูประกอบการ 5 จังหวัด 

ชายแดน

- ทำการประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรและผลงานของ

สถาบันใหเปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง

4 งานเกษตรภาคใตครั้งที่ 20 ประจำป 

2555

10-19 

ส.ค.55
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ไดสงเสริมความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับฮาลาล 

5 สรางเครือขายความรวมมือกับ
นักศึกษาไทยจากตะวันออกกลาง
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ตารางที่ 11.5   กิจกรรมประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ

 11.4.3   งานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
 สถาบนัฮาลาล ไดดำเนนิการตามยทุธศาสตรในการ 
สงเสรมิการประชาสมัพนัธกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการผลติ
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ประเทศ โดยในป 2555 มีการดำเนินโครงการตางๆ และ 
จัดนิทรรศการ ดังแสดงในตารางที่ 11.5 
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ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

7 เขารวมประชุมสัมมนา Asean Eco-
nomic Community (AEC) Lecture 
Series Inagural Brie ng in Penang 
– "Opportunities & Challenges"

15 ก.ย.55 ผูนำและสมาชิกของสมาคมธุรกิจ
หอการคา องคกรวิชาชีพ องคกร 
พัฒนาเอกชน นักธนาคาร 
นักการเมือง นักวิชาการ 
เจาหนาที่ของรัฐ และผูประกอบ 
การ จำนวน 100 ราย

- ไดรับความรูความเขาใหกับ 
ผูประกอบการเกี่ยวกับการ 
เตรียมความพรอมสูการเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8 การประชุมยุทธศาสตร 
สภาอุตสาหกรรมภาคและ 
กลุมจังหวัด 5 ภาค ครั้งที่ 1/2555 
จังหวัดกระบี่

28-30 ก.ย. 
55

สภาอุตสาหกรรม 76 จังหวัด    
ขาราชการครูและผูประกอบการ 
จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 ราย

- ทำการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและยุทธศาสตรสถาบัน
ฮาลาลใหเปนที่รูจักแกบุคคล 
ภายนอก

รูปที่ 11.4   ตัวอยางงานประชาสัมพันธและงานวิเทศสัมพันธ
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 11.4.4  ผลงานเดน

ตารางที่ 11.6   ผลงานเดนของสถาบันฮาลาล ม.อ.

ลำดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป กลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของ ผลการดำเนินงาน

1 เจรจาความรวมมือ กับหนวยงาน 
ในตางประเทศ และการเขารวม 
ประชุมนานาชาติดานฮาลาล

9-20 ก.พ. 55 คณาจารยจาก ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย

- เจรจาความรวมมือ ดานการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล ณ King Saud 
University ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ในวันที่ 11 ก.พ. 55
- เขารวมการประชุม 1st International 
Halal Conference ณ กรุงริยาด 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ในวันที่ 12-14 ก.พ. 55
- ติดตามการทำขอตกลงระหวาง 
สถาบันฮาลาล กับ U.A.E University 
และนำเสนอบทความวิชาการในงาน 

Food Science Day ของ U.A.E. 

University ในวันที่ 15 ก.พ. 55

- เจรจาทำความรวมมือ ดานการวิจัย

และพัฒนาดานฮาลาลกับ Department 

of Health Science, Qatar University 

ในวันที่ 19 ก.พ. 55

2 งานแสดงสินคาฮาลาล 2555 

Halal Product  Exhibition 

ครั้งที่ 2 (HAPEX 2)

11 - 15 ก.ค. 

55

ผูประกอบการ  หนวยงาน 

ราชการ  หนวยงานเอกชน  

และผูสนใจทั่วไป จำนวน 

1,000 ราย 

สรางรายไดจากการ จำหนายสินคา  ซึ่ง

เปนผลิตภัณฑจากพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต สงผลตอการแกปญหาเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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    ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
´ŒÒ¹ºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ

12
12.1  ËÅÑ¡ÊÙμÃ

 12.1.1 จำนวนหลักสูตร
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการบางหลักสูตรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของเขาเปนหลักสูตรเดียวกัน และในปการศึกษา 
2555 มีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 147 หลักสูตร จำแนกตาม 
ระดับการศึกษา (แสดงดังรูปที่ 12.1) ดังนี้
 1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จำนวน  43 
สาขาวิชา 
 2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
จำนวน 5 สาขาวิชา 
 3. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 98 สาขาวิชา 
 4. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จำนวน 
1 สาขาวิชา 

รูปที่ 12.1 จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2555

 12.1.2  หลักสูตรเดน
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเดน เชน 
 1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  และปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 
 เปดสอนโดยคณะ แพทยศาสตร มีความเปนเลิศใน 
3 ประเด็นหลัก ไดแก
  1.1 นักศึกษาตางชาติใหความสนใจเขาศึกษา 
ตอทัง้ 2 หลกัสตูรนีเ้ปนจำนวนมาก อกีทัง้ยงัไดรบัการยอม 
รับจากองคกรระดับนานาชาติ เชน องคการอนามัยโลก 
(WHO) โดยการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาตางชาติที่เขา
ศึกษา
  1.2 ผลงานวจิยัเพือ่วทิยานพินธสวนใหญไดรบั
การตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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 11.4.4  ผลงานเดน
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นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาตางชาติ เมื่อสำเร็จการ
ศึกษาออกไปทำใหเกิดเครือขายในการตีพิมพผลงานวิจัย 
อีกท้ังยังไดนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศของตน  ทำใหผลงานวิจัยเปนที่
ประจักษตอสังคมในระดับนานาชาติ
  1.3 ผลงานวิจัยทางดานระบาดวิทยา สามารถ
นำไปใชแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และในประ
เทศในกลุมที่กำลังพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  และปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร ทั้ง 2 หลักสูตรนี้มี
ความโดดเดนทางดานผลงานวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ ไดรับ
รางวลัผลงานดเีดนเปนจำนวนมาก อกีท้ังยงัไดรบัการตพีมิพ 
เผยแพรในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนั้นยังเปนหลักสูตรที่อยูในเครือขายนวัตกรรม
ทางเคมีของ สกอ. ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน 

 3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  และปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 เปดสอนโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 2 หลัก 
สูตรนี้มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทาง
ดานผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยของ 
หลักสูตรเปนการสรางองคความรูที่สามารถตอบสนอง
ความตองการทั้งในแงของการแกไขปญหาและพัฒนาตอ
สังคม ชุมชน และประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติยังใหความสนใจ
ตอการเขาศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเปนจำนวนมาก

 4. หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 เปดสอนโดย คณะพยาบาลศาสตร มีความโดดเดน
ในเรื่องของจำนวนนักศึกษาตางชาติที่ใหความสนใจเขา
ศึกษาในหลักสูตรเปนจำนวนมาก โดยนักศึกษาไดรับทุน

สนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตน เปนหลักสูตรที่
พฒันาความรวมมือและเครอืขายกับตางประเทศ อกีทัง้ผล 
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของหลักสูตรยังสามารถตอบ
สนองความตองการของคนในชมุชน ทัง้ในระดบัประเทศโดย 
เฉพาะพื้นที่ภาคใตและในระดับภูมิภาคเอเชีย

 5. หลกัสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาเทคโนโลย ี
พอลิเมอร
 เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทางดานผล
งานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับ
ชาตแิละนานาชาตเิปนจำนวนมาก ผลงานวจิยัของหลกัสตูร 
ไดสรางองคความรูใหมและสามารถนำไปสูการแกปญหา
และพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สำคัญของประ
เทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา 

 6. หลกัสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวทิยาการ 
วิธีวิจัย
 เปดสอนโดย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมจีดุ 
เดนคือเปนหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน
ทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษามีความ 
หลากหลาย ผลงานวิจัยของนักศึกษานอกจากจะเกิดองค
ความรูที่สามารถเผยแพรตีพิมพในระดับนานาชาติแลว ยัง
มีผลตอการนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและการแก
ปญหาในระดับชุมชนและประเทศอีกดวย

12.2  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ

 12.2.1 ผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ผูสมัครเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552-2555 มี 
ประมาณปละ 3,000 คน (แสดงในรปูท่ี 12.2) โดยหลกัสูตร 
ที่ไดรับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ไดแก หลักสูตร 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหา 
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ
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 12.2.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 4,930 คน 
(รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.3)  

รูปที่ 12.2   จำนวนผูสมัครและผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2555

 12.2.3  ผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2552-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา แสดงในรูปที่ 
12.4) 

รูปที่ 12.3  จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

รูปที่ 12.4  จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2554
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นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาตางชาติ เมื่อสำเร็จการ
ศึกษาออกไปทำใหเกิดเครือขายในการตีพิมพผลงานวิจัย 
อีกท้ังยังไดนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศของตน  ทำใหผลงานวิจัยเปนที่
ประจักษตอสังคมในระดับนานาชาติ
  1.3 ผลงานวิจัยทางดานระบาดวิทยา สามารถ
นำไปใชแกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และในประ
เทศในกลุมที่กำลังพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  และปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร ทั้ง 2 หลักสูตรนี้มี
ความโดดเดนทางดานผลงานวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ ไดรับ
รางวลัผลงานดเีดนเปนจำนวนมาก อกีทัง้ยงัไดรบัการตพีมิพ 
เผยแพรในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนั้นยังเปนหลักสูตรที่อยูในเครือขายนวัตกรรม
ทางเคมีของ สกอ. ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน 

 3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  และปรชัญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 เปดสอนโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 2 หลัก 
สูตรนี้มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทาง
ดานผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลงานวิจัยของ 
หลักสูตรเปนการสรางองคความรูที่สามารถตอบสนอง
ความตองการทั้งในแงของการแกไขปญหาและพัฒนาตอ
สังคม ชุมชน และประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติยังใหความสนใจ
ตอการเขาศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเปนจำนวนมาก

 4. หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 เปดสอนโดย คณะพยาบาลศาสตร มีความโดดเดน
ในเรื่องของจำนวนนักศึกษาตางชาติที่ใหความสนใจเขา
ศึกษาในหลักสูตรเปนจำนวนมาก โดยนักศึกษาไดรับทุน

สนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศของตน เปนหลักสูตรที่
พฒันาความรวมมือและเครอืขายกับตางประเทศ อกีทัง้ผล 
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของหลักสูตรยังสามารถตอบ
สนองความตองการของคนในชมุชน ทัง้ในระดบัประเทศโดย 
เฉพาะพื้นที่ภาคใตและในระดับภูมิภาคเอเชีย

 5. หลกัสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาเทคโนโลย ี
พอลิเมอร
 เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความเขมแข็งทางวิชาการและมีความเปนเลิศทางดานผล
งานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับ
ชาตแิละนานาชาตเิปนจำนวนมาก ผลงานวจิยัของหลกัสตูร 
ไดสรางองคความรูใหมและสามารถนำไปสูการแกปญหา
และพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมที่สำคัญของประ
เทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา 

 6. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวทิยาการ 
วิธีวิจัย
 เปดสอนโดย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมจีดุ 
เดนคือเปนหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน
ทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษามีความ 
หลากหลาย ผลงานวิจัยของนักศึกษานอกจากจะเกิดองค
ความรูที่สามารถเผยแพรตีพิมพในระดับนานาชาติแลว ยัง
มีผลตอการนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและการแก
ปญหาในระดับชุมชนและประเทศอีกดวย

12.2  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ

 12.2.1 ผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ผูสมัครเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552-2555 มี 
ประมาณปละ 3,000 คน (แสดงในรปูท่ี 12.2) โดยหลกัสูตร 
ที่ไดรับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ไดแก หลักสูตร 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหา 
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ
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 12.2.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 4,930 คน 
(รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.3)  

รูปที่ 12.2   จำนวนผูสมัครและผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2555

 12.2.3  ผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2552-2554 จำแนกตามระดับการศึกษา แสดงในรูปท่ี 
12.4) 

รูปที่ 12.3  จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

รูปที่ 12.4  จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552-2554
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รูปที่ 12.5  จำนวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ตีพิมพ/เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป 2552-2554
(ขอมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

12.3 ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à¾×่ÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �·Õ่μÕ¾ÔÁ¾ �áÅÐ
à¼Âá¾Ã‹

 ในปการศึกษา 2552-2555 มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยา
นพินธของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีต่พีมิพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ  รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.5
 
12.4 ÃÒ§ÇÑÅÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �´Õà´‹¹

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ
ดเีดนตัง้แตปการศกึษา 2544 เปนตนมา เพือ่เปนการประกาศ 
เกียรติคุณใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมีความมานะ
พยายามอุทิศตนเพื่อสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
เปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ กรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในวันนักวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 รางวัลวิทยานิพนธดีเดน สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แบงออกเปน
 1. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก 
รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 
 2. รางวลัวิทยานิพนธดเีดนระดบัปรญิญาโท รางวลั 
ละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

12.5 ÃÒ§ÇÑÅã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à¾×่Í
ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �

 บณัฑติวทิยาลยัจดัใหมกีารมอบประกาศเกยีรตคิณุ
สำหรับผูที่ไดรับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
วิทยานิพนธ เพื่อเปนการยกยองนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมี
ความมานะพยายามอุทิศตน เพื่อสรางวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ 
กรรมการทีป่รกึษาวิทยานิพนธ  โดยมีจำนวนผูทีไ่ดรบัรางวลั 
ตั้งแตปการศึกษา 2551-2555 (รูปที่ 12.6-12.9) ดังนี้

12.6 ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ

 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวทิยาลยัและหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่เปน 
ทุนการศึกษาและทุน อุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธให
กับนักศึกษา โดยมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดูแลใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของทุนดังรายการตอไปนี้ 
 1. ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อ
วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  1.1  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร
  1.2  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก
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รูปที่ 12.6 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555 
จำแนกตามระดับการศึกษา

รูปที่ 12.7  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555  
จำแนกตามประเภทรางวัลที่ไดรับ

รูปที่ 12.8  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555  
จำแนกตามประเภทการนำเสนอ
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รูปที่ 12.5  จำนวนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่ตีพิมพ/เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป 2552-2554
(ขอมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

12.3 ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à¾×่ÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �·Õ่μÕ¾ÔÁ¾ �áÅÐ
à¼Âá¾Ã‹

 ในปการศึกษา 2552-2555 มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยา
นพินธของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีต่พีมิพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ  รายละเอียดแสดงในรูปที่ 12.5
 
12.4 ÃÒ§ÇÑÅÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �´Õà´‹¹

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ
ดเีดนตัง้แตปการศกึษา 2544 เปนตนมา เพือ่เปนการประกาศ 
เกียรติคุณใหแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมีความมานะ
พยายามอุทิศตนเพื่อสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
เปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ กรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในวันนักวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 รางวัลวิทยานิพนธดีเดน สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แบงออกเปน
 1. รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก 
รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 
 2. รางวลัวิทยานิพนธดเีดนระดบัปริญญาโท รางวลั 
ละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

12.5 ÃÒ§ÇÑÅã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à¾×่Í
ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �

 บณัฑติวทิยาลยัจัดใหมกีารมอบประกาศเกยีรตคิณุ
สำหรับผูที่ไดรับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
วิทยานิพนธ เพื่อเปนการยกยองนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูมี
ความมานะพยายามอุทิศตน เพื่อสรางวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเปนการกระตุนและใหกำลังใจแกคณะ 
กรรมการทีป่รกึษาวิทยานิพนธ  โดยมีจำนวนผูทีไ่ดรบัรางวลั 
ตั้งแตปการศึกษา 2551-2555 (รูปที่ 12.6-12.9) ดังนี้

12.6 ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ

 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่เปน 
ทุนการศึกษาและทุน อุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธให
กับนักศึกษา โดยมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดูแลใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของทุนดังรายการตอไปนี้ 
 1. ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือ
วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  1.1  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร
  1.2  ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก

145  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2555

รูปที่ 12.6 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555 
จำแนกตามระดับการศึกษา

รูปที่ 12.7  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555  
จำแนกตามประเภทรางวัลที่ไดรับ

รูปที่ 12.8  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัย ระหวางป 2551-2555  
จำแนกตามประเภทการนำเสนอ
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  1.3  ทุนสนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
  1.4  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
window II
  1.5  ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไปตางประเทศ
  1.6  ทุนอุดหนุนเปนคาตอบแทนนักศึกษา
ปริญญาโท โครงการผูชวยสอน
  1.7  ทนุอดุหนนุการวจิยัเพือ่วทิยานพินธระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก
  1.8  ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  1.9  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท Commu-
nity Master Assistant Grants (CMG)

 2. ทุนการศึกษาจากหนวยงานนอกมหาวทิยาลัย 
สงขลานครินทร

  2.1  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
  2.2  ทุนราชกรีฑาสโมสร
 บณัฑติวทิยาลยัจดัระบบตดิตามความกาวหนาของ
นักศึกษาที่ไดรับทุน จัดใหมีการพบปะเพื่อรับทราบปญหา
เปนระยะ ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จะประสานดาน
การเงินกับแหลงทุน  มีระบบการเบิกจายทุนที่รวดเร็ว 

12.7 ¡ÒÃ´ÙáÅ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÒ¨ÒÃÂ�

 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีระบบ one stop ser-
vice เพื่อตอบขอซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบเอกสารทาง 
ราชการ ชวยประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหคำแนะนำ 
ทั่วไปกับนักศึกษาชาวไทยและตางชาติ
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ทำหนาที่ไกลเกล่ียขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางอาจารยและ
นักศึกษา พิจารณาเรื่องรองเรียน

������������������_������������2555.indd   152 8/6/13   9:31 AM


